
 ےک یٹاوروا تاناونعۃ ہفأضا مج تب دج دوام ام اسآ

 تے
 نف سش سر

 ایم تا فلت اس لو مارس نیز تور

EL RL ایپ : 



 نو نا





 ضا ت اع ز انب ہیلع اف تطالخ ہیلع سا ء ریزہ کدو ا؛ وع تودہ تاراما فلخخی کرم
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 ناری ا ااو یرایمم کیر فو کے اب کشک تا
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 نٹاض تسربف ۵ مود« لوا مر... نوری

 "سس

 ریون ناونخ۔ ت نرخ ناوت

 ۵۸ j سرب[ هم | تداخل ابطابط نئاض تر

 7 ہبطخاکش روا س ا ایا سادات روم یکاطاطا |وع ترمولح رود ےک میس اع تا

 7 تا یوکس روا 7 ] ہم ایرساا اولا تالاعےک

 ۳7 لاپ کن وراہہفیغ 7 ۱ تہب یک داصرفش ال رسا رظع ںی اکی ولغ تل

 24 سا 2۵ تم لک یوم مار روا تمادن یکں وعیمشرب نت لک

 9 تمولس ی رفصا روا رہ تم مکس نومام یک داصر فا تواب

 7 ۴ ہیکل ای بر روا سنا 7 | اہک لوے نوم اہک اضر تواب لات

 7 ری یرشیداوزک 7 توافب کجا نب نسرلادبع تداہش یل کن بیزا

 7 ابجد مک ناق رتےک روا ہ تداضب یکم سان ھم ءاقا یت رفیشْأر

 ٦ | لانے دت ےک سرر ۵۱ | توافب یکوز تن بھگ کب نس ریز تر

 7 ۔ی یت بک یکس روا 7 | تداخب کی ز بحاص ہیسابعرواے ایک

 وت ( 7 'یولع یز نم نس تم لی ها

 7 گیں ویب ےک ارواح | رب ا توک طا تیمار دایر
 7 را رد اکرم 7 | مولی کی ریز لرامرگ کن سشپیب سیمی پے روا

 1 رے گم رم ا ماراکاک اپ ےک م شان ہیوم گج کشادہ ب روا یک

 7 تمرین رم ۱ ساختار فلج کفی میر

 7 یر شم هع | یانج ریسک ۓار یکہینق نا
 ہ ہاقناخروارچ اج 7 ۱ نار تولت تداطب لنت«

 7 سا م | شگشیسکسپ رارفاکڈلاپک نب ردا
 7 یسوع یر ت ن ی 7 | 0 1 ۳۲ تقیہ یک یرداا 2

 7 تموت اقا 13 7 | e ی تروم یک درد روا شام کی

 ۳ کارش ی “ںیم تمولعی کہی رفا ہا ہرودروداکل وقْفار لیٹر نی را توک یک ردا نک روا

 7 گرام نیم ۵۸ ۱ (دالوا گرو سارا تدابیر یش

 7 ۱ جی یار اما 7 | نار ےک ی برم تاک مرادی



 ناو

 شەرشا نادناخاکش ردا
 تاند یر ا ا

 باورم اف
 ضا اکت سویی روا اطلس

 (یروا)ناملس

 نامی مکا
 ضباکد ام نیکی مز رب تم
 اشک لقب
 تسالاحک ی ز بحاص
 بسا نیز بحاما

 سنی ابا

 لوم نیت
 بیم ی ز بحاص
 تالاح ابا

 تبخ فر ریز نب یک
 عز ب حاصر الف گز

 تساگراربآل اس نیس
 راد لو نم

 ںیگج یوم
 تدا ڈروا ںی کر وو

 تور سرداب نک یکدم
 رافص ب وقل روا ناوم اوبا

 تسلقے ںویگز یک و یئاش
 گنجاک خز بحاصردا نابا نیا
 ۱ سبک فیاشرا نویز

 کردید دیک
 سنا ندا نت
 یگاور یکدتاوہا نب ساحل او
 کسب
 نق
 ]اک فور یاشہطرواوروصنم

 2 ا یکں ویز

 ےہ 5 گج یف

 لا 1 “رز بحاص 'روارارفاکے ضا

 تالاعےک لبقذ مد نیلم ےک یہ ر

 اک یوم نیوزتروا ناسلسپ تا

 ہرے راک یو ج

 اکرام پ نات
 ہضاکرافصر مرا اس

 ریا ارواب روا تیل ك بور

 گنج یکل یش اروادی زنی

 نیا سا فان مو
 تنع یش وا فرات اک شڈرا

 راک اس ناتو

 ہک ورا نات |
 قنات ورطا
 دالوایورط
 “یگارنزااداکش ڈرا

 قدر متنی تم
 یت یی فالخکک نامتنن بیا
 ترابا کی ولیم ناتسرط
 شرطا نب نت

 تاما کن

 نجاض تسروف

 شا ناو
 ےا ی اک ن ناکام دواداب آرتسا

 7 یو نکدافسا

 .Î لنکن یس ییا
 7 1 تاند لد شرخ نب یک

 ے٦ ہضقاکرافسارب ناتسرہط
 7 مالا و ےک ار

 7 ہ0

 7 لوت روم
 7 تا فو نروار

 7 یسوع یک ا نب ر نہر ہلا
 4 ار
 7 ۱ تاحعذنیک ار

 7 ریلی اا تلور

 ۸7 لگا ںی ری

 7 | بولت ماد کلات

 ہہ بو یک یش ار

 ۱ مک زیبا
 / رجب کس تافویکواصرف*

 ہم ۱ تافوروایربع لوک اس

 ےس ادلف تیار یکے س درز

 ۱ "یی قلا
 یر نصر
 رادار ا
 ریلیع سام دعب ےک دارت
 نیروتسمآ
 ہم رثلاریگوا

 ۸1 نانا اکیب یک اود
 7 ۱ هدر کل و ربع

 توو کیبل نک

2 

۸ 

 ۶ رکن نت شادی
 7 یر ن ی کاری

 7 رٹنادیگولارواماکل ا



 گور ترور ز تینا

 تام گراد
 فلج کی نوار
 ہلھور دواک ی 07 2

 یر لو راز اقای نمای شرب
 تدافب کل وی ما ئ0

 تداذب کس یار تیلور وار
 لہر راک وم اا
 لنا پدر طروا۔ اح ہلھوراپوداکل اوخواا

 س برخ کدہ
 ما کی رات ل دہظاریبخ

 شاک یر
 سش سر ط کدہ
 یراترگل ابا
 زنا کت صولتی روا ٠ رارفاکی دہ ما
 ںیم کر اضمروادانز ۰ قر تیس اکر ادبی

 گنا شب ناروا رٹ ادب
 ایام کیم یاد شا

 کس
 یاب
 شو ماطر

 ئ2 نر مخ

 رم زف

 . تک اترا نادر

 ِلابتت اک ادب کو
 یگادر فرط یک ار

 رارفروا تلک ک عمل 1

 لا ءکگدہ ادیب
 تعیروا یگادر یک کدہ

 ی
 تامایش ےک یئاھپ ےک ارد یش

 | ںی ئارد تسر یک ات لاو ادوار یو



 ۸ مود«لاقرصح. مک... نورظ ایر ۲

 ناخ
 ہار
 یراق کل وادار برق

 یر
 نشا کف لو
 ات کن یر
 ہرضاح اکر
 بی20

 مس
 نازایی رع
 تاماد لا یرورض

 یراترگلشاربننح
 ء7

 یکن شد
 رارفاکم اقا فیر

 و کم
 تع اطا رش
 مکس نشو
 یکن نرم
 شیو رہ ارم
 یگور ےن ےکر عم

 کلر

 ایم کلمات
 , ہرصاحم اذا

 گن یکدیمارقرو ازم
 تسلقی ار ارق
 تاکہ رمو بانڈ
 ہماگہاک روا نش لب

 رارفاکب وہوم نا

 یاد یو

 ہت اک نیا
 ترازو ی یولعزحم

 ہلقیزابآ

 یلوزح کر
 ھه <

 مانکن اب نر

 تاک
 لا 6ن اوچرا

 تواب کارن: نامح
 گچ ل ناسا
 ہوکر ولا حرو رخ

 ورا هارو
 ضرب تر اک وکرواا

 کج یکووکر وہ ارواح ذغلاوبا
 گہری الفبی

 گنج یرکرم سار
 تا کر
 یو
 مہ رابخا تب
 کب ن یلوضت
 ںیم سار ین یک
 لرو ایر رقت یں ویی زو

 شارما اج

 نار اشارا
 یک تیرہ اھ
 گللاتنب

 لا
 اہ م اقلاوبا

 تواب ماش

 تفالف یرصنتسو تا یرہاظ

 ییزو نیو نا

 تداخب لک ماش

 ہقیرفابرع
 ال پا

 ہ ۱

7 



 نیا وا

 یاس کن اوربت
 0: اکل ودلارضان

eگج یک  

 گن ین ار
 نادت ن لورلا ار

 الور لارصا

 لامتردپ

 تور اکردپ
 هاناکاکدپ

 یارو لند

 2 رقت نا 23 مما

 لاکر ستا
 تداطب کور نم

 تومگررپ

 تالف وا تو کره
 ین عتس
 ات

 بام نت
 تواب کلیک

 ضنق پرت یک کا
 راک و سی کسر

 ضف

 ہرا اک ن القسک

 تاخیر مآ

 ہلباقماکل ویرض روا ںویئا سیا
 رضفاکل اعلا فرش لر

 کتک

 ہپ لدقملا تیب اک لام رپ نب لا

 رض رابوداک و سیب ید تی

 ہد ناتض اک ںیرما

 لٹک ت ادقلا سٹ

 ہلقبروصاکںویئاسییحا

 تو یک ررتبا

7 

 لتوںرض

 ل ماش ۳

 نا

 تاغ کر فات
 ترازو کل داعو لایضمنتا

 شاف الت ےک لوا

 رز لا
 7 لوا

 _ تفاظ یز اف
 لنا ویئاھب ےکر فام
 تفاظیکزئاف
 ترازو کیر زنی ںاص

 یو کو ره کل
 لُلکی جیپ یت اف فیلخ
 اوون کر اف فیلخ

 تفالغ یرضااعروا تافو را

 لاک ڈرا
 یوم و کد ضاع غیلخ
 اک اص
 ناص کیر ذ

 لی
 ترازو یس ارض ر واش

 بوک ارب

 ۳ هم وفروش

 ایج یکرواش

 رواشرواهوریش

 رقمی ردنکسا

 ہرہاعم رت اس ےک ںویٗاس یی

 مار لار
 گو سیاوش
 یرات لر ضامضلغ

۱۳ | 

2 

7 

7 

۳۹ 

 ہي



 ۴ مد لواص لب ۔۔نورلف نیا راج

 ترازو لار ش

 ےن توک اکہ وکر غ

 ارنا رع کدر

 تافو کمول غ

 ے رو ےل ےک ٹنرازوا

 تداز وال راطص |
 ماکم اےک نی دلا الص

 لیمو ور[ کل و

 لاسیعروا گز یب دلارون

 نار لام اک
 ےروخ فالف ر لا ںالم

 ضاعف
 الطا کت واخبار لاح الص

 لس
 تواخب یں وییاڈوم
 ںی ولرم ےک باہ تاغ
 ریلخ لدرصم کی ایفل
 میسابع تفالغروا لار الصا

 تنافو یک ضاع فیفیوع

 لیطر کر اکتفاظ یو
 ناک الا
 لوک اک رعب ن ایش
 تواب کب اب ےک دضاع

 اوہ فک ں وا یب

 اف نور ین تن سير
 تاعقأ»س لولار حک بازو لیس

 ندرت
 تم کنون:
 تو یکن ور نب یم
 نورمن رفت

 ا

 لاسی یز

 ژامروا بانک طمار
 رای کرک اتع ےک طارت

 تری
 ولیکم یت کور کلیم ارت
 زار کرار ےک طہارت

 وش طارق روا فخ

 فقر ئن یت شہ ید مارتا
 رک اتعےک اروا مما نجس

 ناضتسررف

 ۵۲ رباطوبا

 رم ۳م

 7 یانگ رام
 7 لک

 ۵۳ یو یدوسار جا

 7 رھاروضنواا

 لی یی اعداد

 رہاطخروازحشفیلغ

۳ 
 لب لدالوا ریس

 شرتقایسروا شرت
 ان وبنج راج یک لوفارلک با
 کت سوپ ندا کس طاق
 اس نیم
 یاب ی لب
 یونیت
 ترولودوجوم یکن رب
 و ابا
 اگ
 نارمکےک سا تیلباج نام
 ۱ ءاحا

 راو

 نامع
 یاش نہر

 یمن قہ اطوباروچاکدوسارجت
 یم اقلاو الو دلادی وم

 یورک مرک
 ےس ںوعلقےک ماشروا راف ٤ قارع

 اتیلن

iw 

7 

2 

7 

7 

72 

4 

7 

 ےس



 لآ ں وطور متارا ریا
 ہما کر واشر

 هرز روایا ا ےیطاپروا تنس لاا

 روش یاب

 طخ اکے ابعت فالف
 ہبلخاک سان ےک وا ۰ا

 بخ شک یو نیہا
 عیار کوبا

 گی یار
 رفت نم نت ںوغلاویا
 ضعف نمکی ی زن.لمداب
 یگاح یتارکزوا لو

 ہضاماکت راما یکن امیلسونج
 تافو یک وغلاوبار ما

 مسافت
 یونان

 کت موک یکم اوہ ےس شی نص
 تصور آے ءارعا کس راجا
 ا

 مٹ دبا نی رفچن یرھم

 رد کسر
 مارا اوبارثارع

 تک

 رضف اهواز واک دات

 گن یک شق مار واوداق نم نت

 گج یدو روا نک
 یگادردادقب نب نت

 ہدایت یار

 ہداقروا یک 2

 ہل کاک نک ننام



 و مود« ل ڈار. مل نورظنبا ترا

 ناوک

 لٹ اتمی

 رشیمر نب نالی

 ناتا
 لی ن اکر
 عم سہ نان

 ناک
 قرار یک قم نت نانع

 یک ن دادیم اما
 تراتروا روک

 ءارعاےک یئ یب

 لبیک

 متر
 رہاظ نم نیست
 تیباورطلغ یم ےراب ےک نت
 سرم کل را لیتر
 ریو کف اچ

 فک عاق
 یدک اسوا دادی زکر

 م م
A 

 کن یک زیب 'رواروصم

 گن کنیز روا گئی دجام
 روصن نب ہشیکولا
 نادناخاکں ونار کپ یہ رونمینی ما

 کیر یی لو ::دعمف
 نرمی موم

 یراق

 ژای» دحصا

 ی
 نم
 مماننشلادپم|
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 ےس رک ۳۷ نوارلرزهشم

 رادیو ےک تفالخ

 دالا کنت رح

 ي ۰ "روارپ ز

 قرفاک رارتنارع

 بیت لک تمہ دیتی رش اشا
 فراقتاکی ادق تارا
 فراتتاک ران ریز
| 

 بسا لب یبع

 روو لایا ل رح

 | نا روا بضو مان ےک نوبل

7 [ 

 مہ

۳2 

 نعاضتسرف

 رم ناونخ 2
 Ar ناصت ملا | اے۹

 7 اوربت کج

 اھت وار زرد ن رفحا رم

 ۸۵ مان راک اکشن 7

 7 روراک اج ہی واومر ما ترضطح

 72 ردداکړ یاب

 7 ۱ لو کن زی لا نرم 2

 رم ]| نت مي زنا ترا توم لری
 ۸۹ نور گود اکں ویناورما

 7 لما کیر کای
0 - 0 
 7 شورا قو

 7 ؟لاومکح ینا

 رب |. یاج یم الساروا لیھکاکتاشہاوخ
 7 ببسروا بی تار رت

 دو ےن ےب باک یکدایہب گرم 1
 ۸ فا

 7 یک اناف کس ميان ار سا

 ہہ لے ےس قم یک ےک بر رج
 ھا ےت لئاقم دب ےک تسول یاپعروا
 ۱۸۹ ||. تالاعےک فلاوطلا ں یاب یر وا

 7 م وترد سد نام
 7ک (کڈار) لا زرا
 منکر وا لس نجمه

 7 اژترولفروا کرژارا

 ےک پ ےب کرو تم ت رم صع یک اڑیرولف

 7 تابارثا

 9 تاعقف کد: یقراط
 ہہ تام کن راطروادب 1 یوم

 7 یاد یکرج “ان یوم
 ہ۶ تل ا

 ۹ تای رحل



 ناو
 اخ اک راما یک الجرار یتا

 لور کب وا

 نر ایک ء3ر یب

 یکن میم
 لول ات
 یون یارب کاری
 رش ان
  یاذهمالس نسل

 رارض نب ما باطن ولا
 راک یں ووا
 ازم اکباطقابا
 رروکر وم ااس نب بش
 رنک فسا
 فرار
 (مزم)

 (قلزل)کنژار
 شاہ ف اف کا ڈار
 گور یں وج

 دبی
 رجو یکے ل وھکارا

 یو فرط کدی

 تاو بی بیج

 گنج نادیما
 کد
 ادم

 _ یر کس قام
 کا کتو ڈ کر

 یری تیرا ےک نیا
 هراس الا
| 

 رصاا شان یوم

 مور لالا صح۔ مط . .نورظنا تر

 ۱ ی

 یکم ۱
 یک تموکع یکے دداعم نب نشاادبعا

 کرج اک ب اتوا شار لا ناار
 یوم کناری روا با 2

 توافب کرت ب تاغ

 رماولاربکن ءازتشا

 تواخایکا شا

 تواطب ردیاب ۱

 لنت نتویروار غار |

۱ 

1 > 

7 

7 

9۹ 

7 

7 

7 

7 

 بتي ب

 نشاضتسرن

 را ناونخ
 r ہلقپ 2 کیت نا

007 7 

 7 لس کل ۳

 7 ۱ توافل یکن امیلس

 rr اکی ںی
 7 لیہ یکن ولطخا
 7 تاذو یکن زلادبعریما

 ۳۵ ےک ماشہ
 02 تواضب یکن زادہ ریما نب نانا

 7 گر کن املس

 7 تداطب کک ندیم

 ۴۷ مالا
 7 تعاطا ں وااوطیلط

 ہہ ۱ دسر ر

 7 لاما کی را یکی ارف

 7 کریم
 ۳4 توافبیکا ترک

 7 : تساکک نواز وا یلج

 7 دلم سلف

 7 توک کرم

 7 تدافب کش ار

 ۳۸ تسلگروا قر نوش کل وار

 7 لو اتم کریم
 7 | رحاکن یر داماقتاکہدیبع

 7 ضرب ہاطیلط اک س ارف

 7 تک یار
 9 شرج

 ۳۷ نالعااک ی دز لر
 7 اور قیر

 7 لحن شام
 2 قرخامب

 7 یک سیل نب سور



 ناف تسر i مود«لّارصح انس متر ...نورظنا نیر ج
 ها وات مست

 ا ناوک ناوک ناوت

 (۲٣ هاش تلالمروا ن وصح نیا ۔ تام فی کیو نئ یوم لطیلٹروا فسوب نب ںورمع
 7 لاتا وصف نبا کرج اکا ییلس راو رآدطیلط یکن رابغ

 تواب یکن وصف نبر نب ناما وامفاکں وج لفارس طی راز
 7 لپ تبار( اینم بی کن نا
 7 لاوزاک ن وصفا تواب کن اربع تاخ ربط لا
 7 کا کاروان وصف نا نرو یار ها کور

 7 | یے یلی شا توانب کن ولا ی نب یوم در
 ۲۲۳[  یگاریلیخا کشاریکن کما توافب کش رتن ییا نیش کاران اربع
 نورظنابیرک ۳ ترافبگ لار

 ہ نارن ات اکن ورظنبا ےک وصض عن یرمع با
 می رپ تو اک یز تام گرم لاکر یک ولاد ریپ

 7 لبیک تعاطا یکن وصف نیر لاک ارم
 7 رانا رق گمورا مرر
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 ۳۵ ماکو آں ںی یکن اورم نیا سٹاف ماع گیگ زر نور
 7 بقا نوم ارا تواب رلعپ تلم ن کرار

 7 یاجیکسشرف ار نود گنج یک روا یوم
 7 ميزو توافب کت یک اتا را گیر وری یوم

 ہہ 7 ملار روت تالاع قاب یکن اورم ہا تع اطا یک یوم
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 تم اطاروا ت ازاح ےک ہلططبلط
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 نا اضم ترف اڪ ۱ خیر مت. .نورظناّراج

 شرم بنای ت ایر شل
 لاعاکب رخ کر لاری لو سلم ہن یشلباکن از
 رپ | راد رییس ارام زر یخ یی نج یکں ویئاسیع
 رم ]| بار نان کرمان ان اطل مقر ريال وسیع
 7 تمجید شزجیزت ناز

 71 تن تاک ایزی یر
 ۲۰ ںیم ے شکم یو یہ دب یکماصخا نیا
 71 جان کابل رارت نا تالاع ےک دون ناب سن روم

 7 ناطلس نب یوم ماوکف الخ ےک ںونارمکھت

 7 ہلا ناک یوم” ند دوم ا

 7 لپ دوم نر زوبا

 2 ۷ 7 واد راکړ یزولا

 7 ست لاک یوم راررکک ام شاک تن ن اطلس ر ےترمولکو تعجب یکدوہ نیا

 I یررقت کت اورم ترابا یک اف مھروا ون ےک ناطلع ر گج کدوم ناروا ناز
 7 لاتر یوم ن الماس ریلاوااٹبباکل ارواریعسولا را ٢" دتا ١ل+جرواء رخ زج

 ر کیا نیاوران اوا ر اا ٠ نااار کش کاب نالا وک کف سیا نج ن اطلس
 ۲ ب ےس سابحلاوبا یک وف کی ام نیا | کج ے و اقلاروا موی ر لولاوزا اپ رہ گنج رواواھت! فالخےک دوہ نا
 ہم بدبدروا تام کریو اف تر یوم نا
 7 لی ام نیدومسم ۲ ناب نبات تاتو 7 شین به

 7 یار لک پلو وارت نت اطاس لاک تن اطلس دوتا نا[ راغای یکم السانانمشو

 7 ںایاٹیرپود گرما نیا نئاطاس توک کف ناجا رہ تسلیم وصا
 Mr یی کرد | ا تموت کیس
 س تافو یکتا نا ۸ہ ہضق رب دیسرماکن او رکنا

 7 ترقی کرتا نا نی ایا و | رب | تالاعے رماح نار سلنا
 # لن اکدلاخ کراتا 7ای

 7 تو 7 | را یا فسا نہ ش
 رب تاک وسیع رود یر ۲5 سلنا منا لاین تم تدافب کاپ ناو

 7 ین الج یکن وناملم لا ارکستر دت طارت نیا
 7 یر کلم نار کرم
 MF نوک ب ناسیعروا نا داخ یکم السا ءارعا

 07 توم کالب تلخارما

 ےتا لیے ہنویاروا سنرف ضق روا تام لک ں وئامسیا
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E 

 ام ایپ طر

 روا ناہباک یرورتکروا یرنپ یا

MAL 

AA 

7 

 ۶م

 رم

7 

7 

7 

7 

,۸ 

2 

7 

 ۸م

2 

7 

2 

2 

۳۹۰ 

7 

 ہم

7 

7 

7 

7 

7 

2 

7 

7 

 می

7 

 ناگ

 ریرسر یں وئاملص

 کیک
 جاسک تراز یکت حاطا
 ۶ اغآک ونام طب

 دن اسمش رنا زاروا آی واو
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 شئاسدش ےب
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 یت چ فرط کلش
 ٹواکر لم یئالسا تامحذنش

 قرارفروارض: یئاقنا کا نوسفا
 ہت نادم لت
 ہرضاحم کپ :اب ولش
 ءالخا یکں ونال ی راو

 یورک ل ناطلس
 یز زیا ترت کل ناطاس
 تالا ےک اشرب

 ہرصاح اہیترپ طرف
 افکار
 یں یم ےرصاحک طانرخ
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 سر اإ. ناو زس ناو
 ارض یواحس نیرومروا یر یش یکی اسی ڈر ۷ رار مب نوم نارا”
 تان نب قع ۳۰ | ۱ ماع ر مر اکا کت یم ںیم ںوناملسم

 ۱ بو[ ہ | رربا فا وص ڈرا مل والس کاپ

 2 یرنروگو رابود یکن ان نج ہبقع ۳ رلىتەراپو رب ہقلالج اکر وصنما ۲۹ے ناله تو

 7 ۱ تام ۲ | امال اتبگ کس ہہ یاہو ماع لک ں والس

 کن ید وبتاا رپ لاک س اج ا ان اکں وناملسم
E A ESیئق ینا با  ra] 

 ۱ اض ن امان بنات 7 یرتفوغ یش وفا سرو کن لب < سلم

 7 لنکن اک ہ فلج کار روا شو می ا

 7 ریش یوم[ ۳۰۳۱ اکیا رم ین الج یونس
 ۳ لای ریش یومأ مب شو یا ۹۸ || یرقیکںونالیمراوتی ایم
 7 مپ رنک یوم 7 تابا شفا 7 وات کی وماس رب را وال

 7 7 7 | e رم ۳ لاش یکرود سے ےس نا

 7 بوم ا ٠٠ فلج دو ناباروری زر 7 رادرمز کم واسم

 7 | ON ۳۰۶۰ قورو کوبا نیقاف یئاسیمرود نیا ملس ےک سلا

 ر میت سا شفا ورم ر ہنزاوماک

eرب ناری ب وتل نب ناطلس | ۹  RE 

 7 یل لادب کن یاد 7 | بول ناطاسرواهرنارپ اد نسب قبل نونالم

 7 باق شادی ۸ب | الفورد ییا 2 ن

 | کیش نرل ا رو | ہدنارہ عبور ا سس شنزووب لن ی تاج
 و فارٹلادووزن| ۵ | روا رطب هر لگ شا ضب

 7 7۶۱ لا اک ربا 7 تالاعےک یو ۶

 7۶۱ شایع نمک ہ ]| گن یس نلیزوو سن ےتالع لورٹنکم ےک ںوار یک ایت

 ۳۷ ۱ شکن پ :اشااکل اپ تمول مدارا
 7 کج یک راوخروا نشرئادبع ۳۰۰ |
 7 ۱ سگ کس ارف روا نار 7 ]

 نایمرد < نت روا روش زیر |
 + ۳ ریش کا رپ |

 لا 0 لنک رار رب

 یش کی )قرض رفا اےک یئاسیم ےس تقو ےک ید مت ٹا ١آ ترکی دق لئی سا
 ہاں ویت ایم وشرب ٹتالاع
 ےس ورا ر وریقیئاسیمرواورطب نب ٹوٹا

 7 8 یافت رب ا نارك برے اإ بہ رن اسروا ب القتنا اب نین یڈرف نشا حا نکی وک قے متر ۳... شکار رد رفع رب اپ فوج رقت کں ویک یئاسیع
 ۳۹ لاک بیع نب سا لا 7 لاش رخ ب ۱ تومان



 مودم لا صحت... ندرت

 ناونع

 ل٤ن لابن نم بیجح
 یورو رج یا نگار

 یرفاقس لار
 یا تعا نہ
 تیر فار روصو ال اوبا
 تاع حا بم
 لاقع نم ملا نب بلا
 لازم یبلا
 لاب غا

 کج کن تروا قر اف اوا
 درمرارہ تن

 ِبیبع نم بوقت اھ وبا

 بان سیب: منع.
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 هرم ایم اک اټک

Puss 

 درب ل
 ۴ ورام تلاد

 یکتا روزا نکا
 توافب لش ناورت
 نان مر
 یرازرگلموراپ نتشارک
 روت
 یاد کش
 یم لنا منبر
 تنور

 بلغانب یڈاربا

 تموم فای ربا

 ہٹایا

 یک و

۳۳ 

7 

 بلغا نمک: بلا لاتعوا
 ںایایماک اک لاقععبا سج ھڑش
 تافورواا

 میئاربا نم بلغا نب جٹ انور

 لوح دانا
 سرازب ربا

 یابند
 تافو یکم یک ا ربا

Fe 

 ناو 2 ناو

 را شادایزا ٣ا تعطیل رکن لول
 ھما نم یارب ایا نب قحنارفلاوباآآ ۸ ۱ یرادربتابرفروا یاد کس [ار علا
 تاتو اب کس يا 7 گج کب لغان ہاروا دلا نج نار

 کن یک بر طب ےس ہیلقتصروو لنا" رو لوح یئاربا نم شارب
 ترش هدر 7 ترانہ ںیم سٹار

 بوقت نم نیا | ٩ ریلارپکل اعلاولا
 عیار 2 2 اوری یاپلابا

 تام کل اعا 7 0-7

 ہرصاح مور عاق آآ رع اآ یاوروارارفاکںوراددحشدےک ةدایز
 تافو کس ابع 7 تداطب ارت نادر

 یاشار 2 یم کلا ۃدایز
 تام نوو || ۴ تات یر وص
 تواب کر ط 2 گج ےس ارم اع

 ۳ نکی س لی اکی ردنبطروصنم

 لای نایت باقا مپ سیتی
 قم غلاوبارارب ما نیا با ہہ .لی رب

 9 تارفلرساا

 اخ ں وطنی س ورصا کت ارگ اف

 ہرصاحم کیبارط 7 تاوا !تارفنءرساا

 دمت رب ماسک لایک ریز
 نازک ۲ لری عا

 تاح پک ارا

 تافو کری ارا

 را نام
 روہظاکی کس یم

 ۳ میئاربا نجم دشادبع سابتلاوبا

 ل قارغاي
 کج کارو وادی
 یگادرہرایود کل وہاوبا
 رثلا ورا زرعبا
۳ 

 فون یجب نا ۃدایز ےس ںی 4

 ا
 رن

rrr 

7 

7 

7 

7 

۳۳۸ 



 rı لون م *دج .....نورخ نیا نر مع

 ہضق ےک یتھچپ ہیاکسیاغاب
 ہر ہصققروا ےلطقا
 یو فرط ی قرش یکللاقدایز

 لاوزاکپ لٹا

 تالاع یتا ےک

 رخ لا نج چن م نت
 برا
 گنج یکن وارتا

 لاک برق مرتا
 ررقلاک ما نیریعسیا

 روج
 تداخب کت یر کا
 تداطب یک یلتص لاا

 ۱ قامسا نب لی
 رپ تونی لی
 بساکی رقت

 ٠ ریطوتروان سی انب نت
 شاہ فالف نص

 تامل

 ہنر مل
 ورا کمر

 یال ور
 نت نما
 نک نب یم اتلابا
 تاما اقلاوا

 ابا اج
 ہلودلا فیس ہلودلا نا”

 تواخب یک لوسا فیس نب یع

 الورلارسا

 ا بربع وک ریت یکی ایا ی

 و عمل مدت
 لی لای شارب
 یاب تشب نومیروا شا نبا

 تک

 و تموط لا هم تالاح

 | اسا ناشر چیر وا ت الام ےک یاب

 مار ںولریعروا لوبب اهر لابم

 ۱ میا ث وار وا یگ یں ون رک

 اس اج ےئیر رت ابا: ت الا سا
 ےک سا کیادعب ےک کیا یم دعب ےک

 هل نیت

 نماض تسربف
91 

7۸ 

 7 اب یر شات
 ۳۳۹ | سلجک ناجا

 7 ت

۳ 
 7 ےھت ےلئاو ےنرکم نا ےک

 ھما تنبور سروارضا نب روم

 تاک لالا نم لضخم

 یگاورفرط کج یذیک رک

7 

 ر

7 



 رح. م شالج ۔نورلقىیاًجراج

 ناوک

 مارو

 ےک رجب ےک لاروا ترازو 7 لرد
 ارزو

 نکل یم نرعوج تالاع ےک رز یب

 هر لب ده
 فرات ندع”

 نا ااک یب
 یر روحا

 ت نرعاک ل الب نبا
 ایس نھ
 اپس نج ٹن جناح

 راگداب یرخ 1یک یر ناتار
 کدہ نادا نار یا کک
 تالاعےک
 ۱ ںامییروصنم نم کتاف

 عو خاکی کدہ من بیک مات

 نیم اه اصن سروش

 اروا
 ہضقربدیب زاک دہ ا

 ترومروا ترک یر ندا

 یریم نم لک: لاک
 روکا آیات
 ضا اکت موککب رکے نک
 تالاعےک نک

 تموککروا فارطعا ےک نگ
 لاواے<ڑین”

 ہیرو یمن
 فراقتاک ابتر

 هداجروا بارز"

 لاوحاأےک نرع

 ا

7 

7 

+ 

7 

7 

rne 

7 

 می

7 

7 

7 

۳۵ 

2 

 ۸ہ

7 

7 

7 

7 

fj rr 

۸ 

7 

7 

2 

 ,rr میر لڑ

 نا

 هو را از ۶ز نشا ندع ۳۳۶

 تالا لج ی زول 7

 لو ا “رقت” ۳۸۰۸
 لاا ےک ورخ ول 7

 لاوحاےک و ورص ملت 7
 لاوحاےک ءاعتصا 7

 ہ تالاعےک نئالبک قا
 ت الاعےک نارعیل# ۳7

 بان ٠ ۳2۹
 تالاعےک هر زلا ل ا 7

 ہہ لا ےک الرع

 تالاعےک رانا

 می تالاعےک ّق لئ

 تخورف یں وعل ں وت روصنم ۳7

 می تالاع ےہ دعص

 تالاع ےک ارج روا رام" ۳۵۰
 دخاحروا لیک ۱ 7

 تالا “نالو 7

 ایفا
  2كم | لان ف

 لک هک 3 7
 فف 7
 قاطع اگهی ۸۶

 ےتالعےک نکی فام ٣۵

  ۳۹ںار ےک را 7

 لوید ناز | 7
 تو ترا 7

  27الاد ے اب پاک ب ر 7

 فرات کل ار وار 1 7

rar . یلراددرواک را 
  ۶هرنشاب 7

 نماض تسربف

 | ناو
2 . 
 ۳۵۲ | فراوناک اک

 2 کدام انک ارب
 77 بقا شاپ کس نا

 ror بآن ارب کشو

 7 روا بع کب ثترص
 7 یلاحے نادم اربن
 ۳ یوا وواو یک

 نارممخ ےک ماشو ہییزجو لام
 7 تالاع ےک نارتو

 7 لا نب بات

 1 ےن باختخب

 7 ناتار ومش ن ل مالم اتام
 روداک تی راخ

 ror روک ک ل ومر ہت
 7 یراغرواروایم

 مم نضادنکن م ناحا

 7 تبوک یک قادنکن یارب سوم

 7 تدم کراتو

 7, توانا لس لیتر

 7 ا سرا نب روا ںی فا

 ۸7 کرو: تام وای نار نکن احا

 ۳۵۵ لک یک دغ وا نار

 لک کف یصوروا نات

 هتک ندا کرضت هی

 7 ر یکن اع
 ر |  زاغآ کت سوکینارت.« ارع
 ر | کے لاسی ہک ن ارتا
 ۳۵۷ | ماکت تا چو

 ر | تکا باتا نامت
 7 تواف یکن یم دار او

 7 یرافرگایکن ات نب نیست
 7 یر ارت مارو 7



 ....نورظن رج

 ناو

 شادي یا

 لپ جاو
 یز روپ یرصانروادیعس ں او ناجا

 7 طخ مانے نوزوناکفیلخا گج کقیاغروا لولا ران

 ہ یگچراب ےس نادم کضیلخا یکدم کن ارت ا

 7 ˆ رآدادغب گرا ” شکن وف یف یلخ فالف ر صا
 یلاذ وے یکم زوروا دیا ےفیلخ ری دادقب اکی ئار ناروا یر ایقرککیک صا

 یم نوزوت رب

 rr | تواب یں ولاو قر یل فیل ار نیا

 7 مت« بلع که دلافیس ضر شاکر نیا

 ۸ | فالخااکںوز ۃروالورلارصاا تافو یکن وا یار شل

 7 | واز شنءاروا تاذو گن وزوآ یس سشوار

 7 وہ نءاروا ارتا ۱ رم اراک اوا

 7 | لورلارصارواوازر یش نا دلم قضیظنادتنا

 ۳ تقی کل ددلارصا یا نا ارا

 ا یز وارصان تاک يطا رحم
 „| ہت نش کل ورلا فیس یرایت کت وارغب

 7 رارفے شڑاکلودلا فیس ھی ن اظ ںروازیغش رارفا

 ھ۴ فاخا/ںیتساددلا صا ٠ اف اظ ے ییہ رب کل ودلا فیس

 7 یز ھا اور

 7 یراتر ی نیا رارفووا تستی يا

 ۳۳ توان کن امج رظآر اخاواکل ودلا فیس

 ہا تورو تسکین اب قاجات کگردال هل فیس

 7 ]ا گج گلودلازج وا لودلارصا 0 مرد ۱ک ہلودلارض 1

 رپ ا خیر وارصان ان زوم سم 7

 7 || ںیگج کلودلا فیس ںویورا ۔تالاعےک لا

 7 لیپ ںوتالع گور یر نی نراس

 ۳۹۵ | ہلمگ گور ہلودلافیسا دکل دعب ب اص

 7 7 ہلدب ے ںویترا ارا ذ اکے نادت کل رم

 رپ ال کج روال کن تسد ںی ںی مانا کان وخ اک لدع

 7 | ہلھرابوداکں ویمور تړ دارغا ن وزوت

 7 ادراک انا کل ورلا فیس یار اے ںوز اک یلغ

 ناو

 ۳٣٣ ےہ ے غل دبدلافیس
 رس۷ ۱ اپا یکلورلازحشروالورلارص ات
 7 رتلاریگرواءا روا

 ا اب یکرست یک وار صا
 7 ہت ہہ رز ہت اک ںویمور

 7 اراک ونیز نر
 ۳ ۱ تا و

 2 ہک ن تسب بلع
 اه رام ٹول ی بلع

 7 یے یں والس

 وس هراپ ےب 2 85: ےک جج اھ

 7 لاک وفالسم
 7 ا یاو یہ رز ںی

 م تدانب لڈ ںویمور

 ہ1[ تدان یکن ارخ لا

 ۳۹۸ تدانب شاعر ا

 7 ا داوا کت وم کل ودلا فیس ا
 7 رار اش ادم

 وا
 0730 کا جن

 یرق لیت کلو لارح

 یاماک یم گنج یک۔لودللارصان

 اور یوم"
 ہجر یه کل ودر
 متی یوم طر وانا
 تو نت

 لت کس مور هاشر وفا

 . مطب لوطرط
 تواب س سوا یک اطا

 توم یہ رزروا قر
 تااخب ک ارق ناو ورم

7 

۱ 2 

 7م

 می ۱

۳۹ 

 ہک

7۸ 

7 

 رز

7 

3 
Fee 

 ہی

۱ 7 



 rr . مور« لارصح. م ٹنلج .....نورلغ نیا جرات

 نار زوم ناو
 توسواا شا مر وا ید اراد

 رلورلاز نا تافو گل ورلا فیس

 رجر لضماکرایتخب مت کما
 یگادردارقب یکرایتخپ یراترگ یگ لودلارصان

 لک لا رای مو س بلع کا یلاعلاوا

 یگاہردادفب یکرایتخب جین ارجرا بل
 یرادتشرروارتکیرپدپکبلأ ۸ب توم کپ اب شدت کے
 ںی بلع راپور یال اوبا ۲ تاکرلاولاروا نارص
 بلخیاروا ناچ لو ہلارضع | ر ا کار ان یک ویت یہ ہواراقرک یکی ارضا
 گج یرایتکر وال ورلارشع | 2 شاک یں ویت یہ ےک ساروا بلخ لا
 ہضقرب لم مک لودلارطخ ٦ رب توافب یکم الغےک عادت

 بتا ھتروارارفاکب اش ا || رب یئارآ ماشہ سش ماش یک وود
 رد بلا 7 ضق رب ںورشدراھتااکں ویو

 رمان دادماوکب طا ۳ مام ناس کاپ
 درسا کف نقی 7 یون 2

 تاو اقول ہدلاو یی اعلاواا
 ہت رش رواکل ولارعا فو لاملاوا

 ضقاکل ور لار ضع حر 7 یکور کب لعبا فرط کن فام

 یگور ند کب لعبا رب ہاکی دد ب ہیک طنا
 یری کب رہ یا یک اترا لکا
 لم تپ ہلمر یکب لو ادوا لیا دق یئایعرپ بلع
 توم ںیم کنی نادم یکب حا ولاول
 ےس ےک امرا ہت ورک الب

 لاک نش سا رنظطت هاشیانروغع
 تاع وفروا تم وک کرا ورو ل کر فسا

 یرافرگدرو ترک گیر وا بسم اکر وفا

 لاء ا قر نارتاکب لا

 موخرات موو یورو تر امیر

 دیوید لقب زج اک ںویشورا

 تساوخرد کین ین دایرف شی رادفب کن یولظم

 ہما س دادخا

 یرافرگ ی نتسد تسگ یلویمر

 نشاضتسرف
 ا ناوت

 FAI ناس یر

 7 یگاور یک وجوفشزاس فالخ سر 5

 7 زوج ےک برر وای ورا رب

 7 وب ۱ 2۱

 7 رک 7

 77 تس اوترو کیا کن شادل روک | 7

 7 تالاع ےک یکد رکا ۳7

 FAY es رہ

FLL ۱ہ کج داد متناوب  

 7 تسگگدای 7

 7 | رگداید 07

 7 لب 7

 7 f فی مک مم

 7 گج دایر وار شنا 7

 ۳۳۳ ےہ ےک نادل وہلار | ۸
 ہہ ۱ آلو همیار ۳

 7 تر لو ومل زر

 7 تمایل یوردپ ۸ب
 7 یاارف یک کت دارو اتو ہہی

 ہہ لن و 7

 7 لیتو, حا ۰۹ ۱

 7 کج یکن ا ھوا وا رب
 PAF گندم

 7 لاری 7

 7 یرولکی کہ ادردلاوبا || رب
 7 نات ن لور لاح اا رہ

 7 رب بکن ۳۸۰ ۱

 7 الا لاب اک ولولے بلع 7

 7 ۱ رارفاکن یک و ےہ بلع 7

 ۳۸۵ لوزع کل وبلاروس 7

 7 یراتر یم اولروا کنت یک ناف 7

 7 ضتکبالخروالوزکنامتخء[_م |



 ورش ےس یا ہارڈ ےک ءاوررلاوپا
 تالا سو

 رود لارتیاکل

 یئارھحیکءادردوباہپ لم

 عت اق اکر لمرور ت ب لر

 ضاق اراک لم ٢ ناددب

 وارا کر وص ےل رقم نوار

 کا وا اب ے دلقم

 اغا ےہ فو اقلاوبا

 روا کرار یکن ایکس مز ےک شؤارق

 ۱ لٹ

 تع اطا یک از روا گنج را ود

 گج یک وار روا لیتو

 ناف نکا
 درسا را را
 وتو اکل اس نوا

 ےس دارت روا دقعخ اکہ لودلا میز

 فالخا

 دہندہ یکی اب ےک ار
 روا کد روا

 فالمقا کی رس اس روا لاری

 کج کیری ابدا لایا

 مترا کل اروا یر اب
 یک صم مکا روا تا قف کریس

 ریال ما
 اک یر یساسب روا ال ےس لم اک لایا
 ہضآ

 طب یگ لکم لتا

eنا  

 یری وروا فیل

 ارے دادخلاک کرا اب

 یاو یک یوی یک یلظ
 تاقاط کف یلخروا ناطلس

 لس رواج یاب

 تافو یکن اردب نم شیر
 ہا اکے رولکیولعےس صر

 در برش سا
 اب ےک

 گر با شرت
 تعاطا یاب اکوبا یکیجافخ نا

 ۳ اراک لک«

 ےک ںوکزت ںیہ وف یکن ادیلسروا وار
 لاتا

 سکوت کتک
 رفت



 مد لا صح ..... مل ....نوریلم نار

 نا
 راکت را روم

 - مضر نت ارد
 تافو یکن ارد

 فلج گلدار قاب

 گنج یکہلد دلا لالجو وار
 ےک ہینطتطق ںیم ۓنامڈ مروجوم

 تالاعےک ںونارمت

 ناروا لی رواہ وقت

 لکم اروا سذ

 تسوق لب
 ماخاب

 تموککی کی وونامراروا یش
 ۱ اب لس روالوا لو

 لتزیرو مکن طب

07 
 نوار

 توافب یک ان

 تمایل ویو نفت
 ضرب بعلت
 ہرصاح اک اک یر ق نہ لم
 تواب یکن ارت یا

 ھم رقم ریال
 دلودلارخ

 ترا زوروا ترا زایتاےک ہلودملارجت

 لور روا ترا زوړود

 دوران لورلا رم
 ارت کر رای دلو ملات

 جنرال
 رارڈروادآی یاد دلا فرش
 لاس ءلودلا فرش

 ہربل کم هاش بک

 لٹ کناطلس
 یئانص ےن رذےک کیلادیوتم
 | ت ماما تافو یک یت نم مل

 7 تسمو | 7

 شم ین ء نام لسر وا لودلا فرشا

 ٠ شاقنپ کول فرشروانامیلس
 ا| تو کج نامید ورا فرخ *

 یم یئاربا یگ اھب ےک ہلودلا فرش
 تو

 اکل ارلا ری رانا

 لاو کما

 مت برو کسی مک

 ضعف رپ لوک واک ارا

 لئ یب ربا

 | ماخااکت مول کب تیس یب لوم

 یرافر کر نیر

 تومن
 لاد زاک ب مو

 ےک توات یک اصرخ اورم ا
 تالاح
 نیش قے در

 ۷ ادا اص

 کن کدی نہا
 ممالک اروا ووا
 رارفیک ا طااکمولول

 کلا
 دورص کت مولی کس ما اد من اص

 ہضطبرب بلعاک 4 اص

 س
 اس یِرحف ل کوبا
 تسلگروا ماکو ایا

 فر یکں وق الع ےک ہلودلا فرش

 رتفاکل اغْلورلازس ۱

 رارفاکں و ای

 لک اسیر ف
 1 نار تاے بلعاکی کی یز و

 تاتو کیو

 لک اولا یر صم بلع

 تصویر

 ۰ تانک بلع یا

 ۱ رلورلارص رو نا
 ب بلع اکرن رو
 تموم بلع ل لا
 تافو کل اش

 ا ےب کو یم
 - ہور بلح

 تع اطا کسات تالف کوو
 راہ رد ےک نالا پلا ناطاسووگ

 س ادو: بیخ

 | ۶ ریا نیا رق تافو

 دا مرعب لوک اک ب لع ی اا

 | تب بطری
 ماکت ؟ اسب

 برا شنی نامی
 | ورک عمق کشت
 یر ماش کن
 جب رح اظ
 قبر باعاکواش کت
 زروگاکب لعر قت

 | تست ریون نار ےک لع
 تاعقاوو تالاعےک

 گج یکن ولاردا جا

 کیٹ ںیٹروا تاق و دین

8 



 مجنپذلج |

 ٣اے بار اف اک کی لرفط

 ےس کسب لرخط یکں یڈڈروا یر اہ

ِ ۱ 
 قدی لی
 تواب کلات
 رارفاکں یشدروا کی رسا
 تانکر

 تراما یک یو نب روصنما

 روا تافو کش ب روض ںازو

 تساککترص

 قورایگرب ناطاسروا قرص

 طب تیم روا طر اواک رص

 کاو فرط یم کد دص
 ضرب :طساو

 ایڈ ب تیم

 ضرر ور هباک رص
 جان رطلطلرص
 توک کی اتوا لشرب
 ضقاک قرص, تیرگ

 رضقفاکت دوکت یا تی رگ

 .e مد لا صح . .le :نورظند را

 ناو و نزاع ۳
 تسرازب لایق ترابا

 تة دص تی رگ ضقاکن یس ن یروصنمپ ید اب

 توم یر اپقیک 4 هک ہنودلال الجروا ںی را

 تفلت یک یاوروا قرص گج لد لق مروا شوا

 ہلودلا بہ رواراع[آ س ی یکی روا آرم

 تایم ہہ تباہ سیدنا

 نی لودلابذبمردادامأپ ۳ ایس رگفشلوا یتا '
 3 ش۔راددڈرملت 7 کج کش "روایات

 بسم ۱١می
 توانن کق دص 8۵

 روس کنار تب ا

 رات یکن ابا
 یب روادوعس 21

 ١ رنک شو
 نارد دو اطار کا

 رٹ فلا

 _ اض تسر

 5 کام رم

 | سپ ےل
 را ٹول کن الام یف
 ا ںوروار څر سف لغ

 ںایادر ژیر کں
 مت عل اطلسروادوھچ ناطاس

 اڑ اکروگرواںیڈرا

 | رارفاکںیشو

 لات کش
 ١ ذا کش
 روی گادار وادب ھا س کز کیو

 ۱ امت ست

 ۱ لماکی گز وا سیشو
 رارفروا تقی سی

 ً لگیں ے روس ناطلس کیش
 راے ےک رواں واک یخ
 ۱ اپ ےکد وج عن اطلس+راہود سیٹ

 کرافرروا تگ

 ها کیا اطلس

 ۱ لاکرشرسفیخ
 ٹاک ںی
 نت دو ناطیلس یک یشن نل: ہقدص
 بیتاب یک یک یلخ روا دشارہفیلخ

 یراررتشر یوو ن اطاسروا رص

 اس
rte 

7 

 مم



 ۲۸ مود: لّوارص مل ..نورلف

 تل ح ناو و ناو أ
 rra LETS Li رزقا د ہک لع

 7 رصد اک تر تواب ے روک یاب

 سی | ضرر نا قرشا کج یک یشد نک ھوا ںی ب ی
 7 سرا اع نہ درگ ت رح ہفاضا لم تقاط یک یشد نئ یا
 (ےرمود روا شاء نیورھع ترج عجب یف فیر واایگ

 ert رگ نارنروگا رارفے ہطعاکں یش نب یم
 7 ےک یک صف تب ےک ھا یاو و یل م

 7 تفالضرور کر ب زنا دکترا تواب ےہ دو ا اطلس ی

 ۳7 زرو ن اورم ر یئاعم کس یش دے رو لال

 روا کلان دلو تاند ووت اطاسروا ںیشد نبی

 ۳ رتاوگاکک کل اد بق دریاب شیش کاش کم ناطاس
 7 رم ناز روک ماش گنا یکی تن غیخروا کالب ہوعسم

Iفخ کوما یز آدم نب ناور  rr 
 7 رر وار ساع رلود | 7

 می ہریغو میئاربانأراص نشت یخ
 7 رص از روگ احب کک یار اکر اے د ساب

 ۸م نار 3| | تسریع وا نو سا

 اک

 کام ا ےز ےک ہیسابع تففالخا :

 او ےن رکی ارلک یم مالا

 رپ ءاقلخ ںیم ت الام ےک ںونارمک
 لپ حبس اقای« امد

 ۔ت الاع ےک ر عن لوط کا ت لود
 شاخ نیر متر رم

 یک اکا ناور ترش
 زروگےک ھم رس یل نداد بکت ره
 یک ساع نب ورت ردا یراوص ووزع
 یگاددیردنکما

 تلق کںوییور

 یر رق دخ نک یداعم

 وزنی حیران شاد

 رهن رواروراکن وا ف یخ

 منم اوت

 رم یزروروا تلف یرصتتشسم

 فرات کن ولو

 ترشروا تب 7 یکن ولوط نیر ا
 گارد یکن واط رتا

 لم تمدخ یکن یت فیلخ

 | ےل دوپ ر مے گن ولوطع نیر

 نشاض تر

 ناو

 راے لا ی

 لوقاکرب الدنیا
 رمز روک یی نولوط نب تا
 رب دب کہ اروا الوطن ہا

 یارک کن ولوطان ہیوم
 نولوطنرجاروا اوفي

 -تاثو ی ترا

 رز اک ن اومروا نولوط نا

 بج اکے و نولوطن. رج 1

 یاد رم یک ا نئ یوم
 یر کب نی یوم
 . لٹک ا

 کن وراب نت

 یر تروگ کدر یکن واولت نب ھتا
 تتاح کولو ولت
 ےک نولوط ین ئارپ تس اوترو یک مور هاش
 ظافلا
 روج اتا

 گور یکن ولوط نیا

 ایت شش کنان

 تاقو

 رن وتی اروا شا نیب یوم
 لب ما پاپ سا کا نت لا

 تواخب ے نولوط

 مآ کا
 را کلا

 مگا
 دتا نم میغاریاروارمتا نی سا

 یرازرت کل ابع

rer 

7 
rra 

7 

foe 

7 

7 



 ۳۹ مود«لژاصح اٹ لب یب نورلغنئاٌةرراج

 نر ورف رسم کی ر ترا قوص
 ورناکی ولرم
 کتک اا

 یگناور یکن لوط باردا روش یکدم

 تافو کن ولوط نبا

 راررگاکن ولوط نا
 توک یکی وران

 نواری

 ہلمماک شو نا
 گج کیی دداشروا ناوم نیا
 رارفاک ناوم نا
 فوت لو دقاکیورامت

 ترش لیدر امت

 ۱ اب ایگ یاس یلا نیا روا تاعا

 یک یر اک نولوط نیا شی همذج روا تفلاخ
 یرروکوراود یک زن نیا
 دلم
۱ 
 کتب کراس اما باما ےک تسلگل قاب

 زرو کل نيرا تک کی اوسا

 ہضم انکار بار
 یب وار کار

 دن نا ریما تاضوتم
 کری یتیف
 تناق لب تسشیلتلد قرد رضا

 روفاکر وا ورلا فیس

 تمواکروج وا تاذو کر یخ

 2سیر وج ار وا لو را فسا
 تافد یکی عی ئاھب ےک سارواروج وا
 تیالو یروفاکتافو کر یشاا

 تعیالو یک ماروا تافو کر وفاک

 تن کت سو رب
 ہا ر

 لٹ ناذا تامل نو با عام
 ہفاضا

 | ےن ںوغ* ن اورم تب تلووراخا
 یک یارک ےک ناد عبد حب تردید
 مانا زاغآزا

 یگدرکراب

 توم یکی درکداپ

 در ناو
 کروم رو اک اورم نیب یوا

 | تما
 ناور بروا
 تموم
 هورشروا لو رلارپم

 ملورلا پن اور منی ھذا
 مشق کر ایداکل ور لاری



 ۳ مود«لاصح se .نورظ را

 ناو زوم ناو

 دادن جنب نرارعآ ۹ ٢ ہرصاحم کن یکدم نب نارردب
 تاک یزمروا یبا یزناوہا رم قوت روا یر تاتو
 ہت رافاکرافم بوتل ۳ یک روا لور لاری ب نابلس
 مان کیا 7 نادم نا اباي زو

 یگورزاوہا یب وقیلاأل رب اور نب نامیلس یک
 لاتعا(ب وت رہ کمد فان الشر کب
 رار ب وقعا یورک رایو کک یب لرغط
 لاو :رٹروارافص بوقت mr تافو یکلودلار ینا

 یار کرم 7 نی ناشر رفع مات[
 تواقبیکی اعفا ہم ِ روضت ےہ اوریصأ فو

 برق مارا رہ گود فرط یر راہ دیر یت نا
 ٹیلن ور | ۳ ضرب دم آ اکر یت نما
 کدی زن ن روا تواب س ناسارا ر تان اک موت کن اورو

 لکا ب7 تو یک لور لا ماز نب روع

 ضف زاومااکرافصا ںوہنج راجہ یوا رافص ونب سرم ولک

 اکرم یئاھب ےک ساروا تافو گراف ۵ اھتایلر کج رپ ںاسارخ ےن
 تم رپ یار اص

 اتش ج ےس فیلتر 7 رافص تین: بوقت

 لاک نعش ۸ہ کرانا وا ئباروارافص بوقت

 شہ نب نار ر ہضم سرافاکرافص وق

 ہرضااکر ایم رم تپ ناب رکا انف ب وقل
 کرک ناسارف ۷ ت زار
 E تمدخ یکز ما

 ارت اسب تیل نور کج 7 تول تار کو

 ضا ٹو یراف 7 ا ۳

 | گاور ناک کت یل سیدر | یبناو نا یک وتی
 ررر یر ہاطخ ہضق رپ ںاسارخ اک ب وقت

 اساتید کتی بورمع ۲۲ے انک رمو

 ۳ ارل 7 بوق زوارتتم

 نکند

 کو ہرھروا خار 4

 لنرارارفاک عار 7

 ۲۲ے

PFA 

7 

7 

77 

۴۷۵۹ 

 تو

2 

 7ي

7 

fe" 

7 

7 

7 

۶۱ 

 مم

 رو

 مہم

7 

fat 

 مہم

2 

2۶ 

7 

7 

rar 

7 

7 

7 

 نٹاضعہر

 ناوک

 ہر پ نارا اک اما

 روا رایت کک نج یک فی نب ورت
 تت

 00 فلو

 لر تیک
 یز روک یکن امو ناجا
 یر و
 ی اد تک لپ شف

 رارفاک سم

 ہضقرب لرافاکی رس
 تستی
 |تمولع یک یلون تنم و نا

 لاوزاک

 ہضقر نان اکا

 یراق یلروا ریس
 تعاطاد توافب یکن اتتہ لنا
 ہن ناتار تا نہا فض

 ہرصاح کک را دلق

 اپ کف اغ
 س ناب کہ تا نیا فلخ
 یرافرگ کشف والا اسم

 تست ندرت
 ریثرب فلغ نیرہاط

 تام وا ؟نام کل کرہاط
- 

a 
 ضعف لر کس نآباکرباط
 تست یرباط لو تاب

 گج ےہ ۱نہ فف یکن اطا

 ہار تراط لقا رو

 رضیق رولت

 روم
 ا

 ہی

7 

rar 

  ۱ہم

2 

 ہم

2 

۵" 

7 

 رہ

7 

7 

2 

 مم

 مہم |

7 

0 

7 

7 

7 

2 

2 

۳2۸ 

4 

7 

7 

7 



 جات

 نا ناگ

 "۰۹ تسلی روا لن اکزابخر وبا ہدجقاکل ور ارب ناتسرطا شزاسوا ناب ران فلخ

 م ںیفمنا)سی زس[ | ترانہ یک اوس نیبروصنم رضایا

 7 ۱ نیم کیرفطم با ۲۸۵ زا ہضقربروپاتیم اکی کن نیب ضامن اکراغ ون ےس ناتسا

 2 تافو رووا یا ر | جسم ےک انا نہ نارھھک ےک زنا ءاروا

 ا تعاط رخ یرفم ا رر ا توانب یل ںی ا| ہو تالاع

 2۹۱ یزرٗگیزط ا رہ لیک یارو ارم رم رضایا

 7 ںایاود شی رک تدار ۸۷ | ہت ناہ ج کلی صا ر روگ مااا ابا نیرصف

 7 . در 7 | تافو کل یمن یرصا .N گرن سیم لیا ا سار وار صن

 | گج کن کارواں الاد

 نار ر سرا ۸
 ۳۹۳ توانی رواتب ناب رک ن کا 7

 2 1 یزروآل کنی 7 |

 یر نام 4 2 کلک ارور مت

 ہضبرب ریئاشیماک یش 7 یر ییا اتان یر

 رو لا رم ۱ راک یاد
 لت یم 7/۰ یرافر واتس کب تیلور

7 

 ہی کن اجرت ۳۸۶ یہا 7 گاه دارفب ید

 ۳ نوبل نکا وات را پا 7 | ور ط اندر کج یم فرط یکن امسارخ یکد یب ز نب حا

 7 ہفتے ٭ | گهر کافر NI یز

 7 ۱ توک ناکا ب لاک ناکامال رب .تومروات سل زن

 oor تعاطا کر کوا قاس یں الاوز ر ہے راک لک ما

 7 سفت لوک لا 7 تقی رد یکل ای لا 7 یرافرل کور نر

 7 ا گاہ, فرط یب راس ۸۸۸۱ TT 7 تموت کر تا تاو کلم ا

 7 تواب یکن ازرق نب نح 7 رقم ارتش زر ۰ ںایوورادرگ

 7 لپ ےراکلودلان کرا آن یرشروا یاد ےۓرکیکرفدیعسأ م۸۴ یلاماس لیا ۔ا نب ار فا

 ۷ ک عوف ےب ےگا تافو کر نر یم „| بارو یا رب رارفاک یکن ااف

 7 مول یو کل 7 ۱ جاکر فا ناعجا

 rer ریون لای 7 | نار 7 رار ی ری

 7 ] نے ضفاف ر یز رو کراغسا ۳ لنکا "ره

 7 ماغایزاربا ہ | نت ناترطهناجرتکشرطا رہ تموم

 7 ۱ ضقورابود پ ےراکی گا || ۹ تعاطارواتواغب گرافسااپ ر شان

 27 وارق ےک لولا نکا رب | د٤ جد تومیکرانسأ رب توافب یکن ااتتج یا .

 ۳۹۵ ضیا 7 ال گج کن اکا دذا وادرم رم تواخب یکی الا ےہ ےک اروا اھا

 7 ورخ کی رپ یاب ےس سردار ھنر ریا | ۲۸۷  دجقر ناتسرطواروب ناک یش لا
 7 گرن ییا تا 7 دار پک الو

 7 ریو ۹۰ | تعج ک یکی کرو ر ممیماربا نب ھی ما لالا



 ص و نیئاضم تسربف :rr ٠ مدد« لۋارصح...... .le ..لورط را
 ا1 ناو ناو

 ۵۰۲ نار اکر قرم اف تشلاویکح ون یماروا یا
 7 ترامز یروصنم ما کیر چا نیر
 ٥۵ے کن ہت یورک یبا

 7 نیز وع اقاوا
 7 ضعف ریاشماروگ

 ۵۸ ترابا کک کمار
 رض رب نامسارخ کدو

 7 رارفکن وز وجا

2-2 
 سم

 یکالاچ یل ودلا نر
 تواخب ںی اسارت یا زارع

 یراورنارف کاراکتر
 ۳ ڑی ں اار گار فرط ین اج ابدآ
 7 لاوز کت سکس ٴپ نج نلاترظاکیب ول نبہلودملا نر
 7 تافو کی لم ادبع ۳

 هو. شیخ آیا
 7 گج دود مارا

 7 میتارباوناروا ںام کی

 7 مانا اکم یا ارباولا

 رب نرمی منأرءادوا دوا ناسارف ین زخ

 ہلقپ ناجرج یرومنم

 ںیئاوروا ماہ فرط کے ےب

 تب

 یزیوک کلا تافو یک نیت
 7 اسنپ روا تالاع ےک نی نی ناسا

 ۵ تاحزن یں وتالع أ٠ ہرصاح کک رر
 7 تموگ زا ورح کی با

 نگراں وزرا س تازو یی نذر

 مرک نیک ناماز | واک

 7 تب 4 یش داپ ن اہے د

 ها لا رارصت لا تافو لار وارتا نکا نج
 7 دامچ ءناتسرنہ :تاذب ی یب اروا نا ذ یراتر کن اکا نیر

 ۰. نیو لپ ےہ یزرگل نک کا نیکو نکا
 م۱ ٠ لشپللپ تر رام ترابا یروصنم
 7 تسگظہرابود کل اپ ےب یگادر یر کپ ذرط یکن امسارخ
 7 یر ن اسار تافو یک یکم
 7 نا ی ن ابا تاماعےک سا لا نب یو

 ۵ توک تراش تپ نامر
 و چ رہا کت لیا سنابس

 7 راک فرا لا تام لٹ وہ ون رواروصنما



 علا ےس .نورلظنا راج

 رارفاک ناو

 لا کین

 خیر نیر ناز کل
 ی

 ہلودلا رانی

 لئ ارواروھت
 کج تا ےک لیک ا کوو
 یایماک یدو
 اف رواروم

 جر ارافب اک لاف
 تاماظنما شاراب

USO ول 

 لوز کروم
 تاکو ناما
 لالی وز رک
 نورد
 اتم ارور وا یر تشب کف اظ

 تافو یک 0

 توم یک ناار
 یارک کف غ

 گپ لاپ چے
 یتیم
 هرس کین

 لئ فتا

 طب نا
 توم یک تا نب فخ

 راورگا کف لغ

 نام رک گچ

 ارس دارا

 ۱ : تری لک مسا تازو یکن یشن

 ری
 ورا 6لت

 7آ یىارننرواروھگ

 ھ۹

 مالا لوقاکگت درہ جار

 ہلقپ ناببےلت
 ںی وت
 تسلی کےۓ اردن
 تمل ا
 ری کس ررر وار چم

 داهب روا کیا اور

 لوس کسی
 رض کرا

 ی یا

 تموم

 یاج ین ورم
 لوس یار

 تاند کن السرا

 6 وم اطسروا ںامن نا
 ۷ی ناخط روا تافد یگ ناغ گلی
 | تو
 ہلاک ں وکر ب ناخ ناغط

 یراد تشر ے ناطلس کن اخ نالسرا

 راک یک ت اتوم یا

 طق لق

 سی س
 فقر لت ید مپ
 لوس یدروصت لاو

 تشر یک ں وبات
 ہضم ناج روا ن اتر طاکں باق



 مد«لقاصح مت نورلق كى اٌنراج

 نات

 29 یک لول
 سو

 ضد

 لاقت کدوم شر

 یا یکداھاورفک
 حواس ےک دم

 ہت رو زروار ا: ناچ

 تک اطا کن اص لا

 ضب ناما
 توافل یکےر لا

 ہر یاراقب

 اکو اراقب
 یاں ہرا

 لم ںی را

 یرنمل یار
 یا لکو را
 نایادرڈیر یں واک

 یان اینپ رذآ
 بتا ین لرغط

24 
 تافو کرو ن اطلس

 راورگروا تایصوصعت اردو اطلس

 یربتلو یکدم
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 ووروا مانہاش

 رات کف ین حتی کرمانباش
 ےس مالک ارید تک ی وورق

 تقی میت

 ارزو دو ۶

 یر نسا نک یتا
 دم نین

 والواا

 یم واک یو وحس ناطلس

 یراق یر تن اطلس
 یداز یکن یتا
 روح ناطلسروالورلاء الع
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 یارک نار ور

 تستی
 تستر
 تسلگیلدلاءالع

 ین داغ
 روضناروا نگ نبی
 یرافر روا تست روش

 شوانبا

 توانب یکلودلاء الع

 گره
 ےتوم یکن یگل این صا
 تماغب کر چو بارا
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 یدکی لر
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 ےعزاک یب لرغط م وا آتما
 ورم یں واک
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 مایک اے فرط ی روع اطلس
 ینا

 تسلقی وس ناطلس
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 7 | ہہ رو٤ الکی لاب اہش اا ہا ہا نالا ہلودلاء الغ لاطلس
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 ہ7[ تسلقیکں ور کوھت زاس ھتاس ےک ںونامکرت یک دلا ءال 2
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 ۸ ؟نوآلاق کس نی دلا باش[ 2 کروا
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 "یاو یان یا
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 توم ی بافق

 نابیشقروادورلارضعا

 لایت[
 توک نیس نما
 رر لن نادم

 یوی وا

 رالواییی نصا

 لورلاز وال ورلارضع

 6لو رلادضع رپ نادم: روا ے د

 ےس ن یر

 کج یکداب آرا
 ہرضاح اکن اج رجب

 ضعف ای اکبر لاک ورلارضک

 تاقو لی ورلارظع

 رادرگو ترس

 ہلورلاماصا

 رگ ان لرافکلورلا فرش
 ہلماکل ددلا فرش ہرا

 تاذو یلددلای

 ہلورلارت

 تواب ےہ ر وریا یکی شان سال

 تواخب ےرلودلار تم ناف نہ ھش

 مروا یورک

 تاح تنکی درکداپ

 کج یک مامی وا یکد رکا

 مرصا کن ایم
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 ناوک

 زال ورلا م اصب ناھا

 لودلا م اط تروا ور لار ضع ن یرھفولا
 ضد فو کما 1

 تست یک مارت
 زاك ل ورلا فرت دادخبوزاوما

 توم یک نیس اوبا
 مشق ورا روا زاوقا ا٤لودلا فرش

 یراترگ لددلا عاصم
 کروا ملی شوارب

 یا دوا یر اقر کوا

 تموم 4

 لو لا فرش ئ بیٹے لو ما
 رضا را اوما
 یا اد یکلددلارت

 ہلورلا اص گر وال ودلاءاہ

 a] دلا اموال ودلاءابب

 یجٹادوا قا یک ددلاو ابا

 یراتر کام
 تمدش گلاب رداق
 دن لو وماکلورلار اپ

 ضع زاد کور ماصص
 شف هر اکل ور لا ماصما
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 نیم اض تصرف

 نس ناو

 e یاو ناتار
 آگ داع نیا بحاص تنطاسلا مزو
 2 تافو

 ٦ ترازو رای
 a یروکک لودلار ہت افو یکہلودلارخت

 7/1 لاتا 6ن اتسز وخ یاو نک ءال

 7 لما ا ںی ییا
 7 گن یک ہارواہلودللاءاہب

 7 لال ودل اص
 ۹۳۹ | ہت نات زوروا ر افاکل ولاا

 7 ضرر
 7, | سی زاومایلتر
 7 رایت رو الولاء اہ

 r لن اراک

 1 لول سن
 یزروکیکن ست ڈا
 ہہ نام رکروا فلخ نر ہا

 7 1 ر تاک ں وو نام رک
 7 ہرصصاحم اک ارم
 7/ | ۱ تس لر زي الا

 ۸ اچ یکل یہ روادساون

 7 فلج لب ربا
 7 ا یگاوردرب یکی ییا

 7 یاس یری
 7 ۱ ددی روال ولاا

 7 ےلولار پر لاو

 یراترک کل ودلادبم
 ستم نا کدو لار

 7 یوگا بار وا لای کد ورلارچ
 یباهدادخب گلورلاءایب
 7 لالب ای وصی دبا

 2 ناطلسروا نر اعسلاوزا



 ریز ن
 تافو یکہلودلاءابب
 تموککی کلو دلا نلاطلس
 رول لورم

 لنک رفت
 ترازو یکن البنا

 ہل ر ساواک الب ہا

 رلورلا ن اطلس وان المس-نءا

 راز نالا
 اک ردایلودلا ناطلس
 تاب ی شراوقلبا
 ےب ناب کاک راوفلاوبا
 رارفے نام رکاکں راوقلاوبا

 کل و دلا نئاطلسروا زار
 ہلودلا ناطلسروالودلا فرش
 ہت زارماک ن الم کا
 ہضق رب زاوہااکراییاکولا

 کل هرلا فرش لا اطلس
 ضق نام کیا اک نا

 ورصاخ کن ارم

 یر کلات
 ۶ لوٹلاوہاروا ورا فرم

 مار

 ترازو یک لودلارصا

 مع اقا
 لایزاردتسد کلا

 رنک
 توکل لاناطلس

 ناف ی تک

 ۱ تم اوب

 الخ !یورواراھچا کا

 تسلق یک راوغلاولا ےس یگزادن ید

 تالاعےُ
leںیگتڑودلاء  

 اچو
 تعاطا یکایک کانت
 تعاطا یکن ا نب قی
 ہلقا کل ور ہلودلالالج

 ضرب کرد
 ہضق رپ نام ک
 لرادرخا فن کس یش ون
 تسلقروا ضقاکرايیلاکولارپ اما

 رنک
 : یر

 ےر روا ناہخصا یکں یبراجاتا

 یک
 شب تنی یا

 ہضق رب ناقص اکو سما
 یہ یدرضاف

 | ےک کن یا یلاو ےک دب صا روا نایفصا

 ہضحق رپ ےرروا نار: کد وس

 لاو
 دن ورا 104

 تالق کات
 رافروا تق س رارخب

 تمایل اخطسراپ روا کرد

 ور یدک بر

 ورح کک کلا دیم
 روا تاخب ےس ہلوہلا لالہ یکں وکر

 تع اطا

 اوبا را ےکا روا ہلوہلا الج رپ ورعب
 ضقاکراولاک

 ارا اکل ودلال الج
 لی

 ِلگہپ ہلددلا لالجاکں وت

 ءارزو

 ہلماکن اغطسراپپ ہلودلا لال

 گ٠نج یکن اغطسراپردارلودلالالج

 مرا لا

 تورص: اکر اواو |

 ا ناغطمراب



 نٹاضم تسربف : rr مود« لوارصح.. ...مترلج.....نورلظن راس
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 ر ناو منؤص ۱ ناو نص[ < ن ناوغ
 7 ناچ رب روا ناتسر اک لودللا نا ۷ے” || تاعقاو کس باردار اروا یر ابا 2007-0 ۹٦

 | ستا س | EE ۷۶ رص کن ابفصا

 7 یک قی رومن وا یش ہ ماجناکں ول ریق 7 تاتو کیو کن ارضا لو را الا

 7 جر ناتسرطاکل دلانا 7 ۱ متفاکل ورا 7 ںیھجی کب رو وار وار ومن با

 رب | ترقی ںوسع زر یر کشا ۷ے ہاگہاکارنہ رپ شب تیر روکتا
 7 تموکیکں لات افو یکں وتس ہا 7 ۱ رام ٹول یک یہ روال ودر 7 ہلورلاء الع ناروا لاپ نا

 یاج ین ارودرواور ناپ ۸ ہضقاکک یب لرفطیب ےر
 یچیزارب|آ ر لایاماکی کک یب لف

7 A 
 | ت ن اتر ط ناچ م کلورلارضع | ۷۸۱

 ہ۱ ہلقپ ہلودلارظاکل ودلارضح یش یر اسب روا بام تفالف 7 مضر منابنصا

 7 کج لرلو لاری مروا لولا ۷ N ۷۹ کی را

 r ضرب دن 7 تورا کر
 7 ہم اتر 7 | یتا ان ںیم سور لا سرو ایر یاس 7 ہنر زارش

 گرایی رپ ملا کللا

 تلخی کک یب لرغط یکں وکر | ے٥ لکه کو
 کل باق فرط کن اتر طرفا ناھ ج | رب
 77 یو ر

 7 رضا بنام ٠٦ع شررغپ کیب لرفطأ رب رار یر وتش
 7 ںواقرواناہز ما ب || مایخااکں برات اتںیدادفباا 7 فلج لر گکواروضب ۱

 7 وزنی 2 رام ٹول یکں ول ر سش دارخب 7 لپ سافت فک

 7 لنک پ9 رر یارک مترا کک رام ٹوا کروٹ نیدراطم
 AF تول یکں اور یش ہا تافو کچ ونم ہ | تان اک ت مولع یکی وب 7 دب گپ قل را

 7 کس ناجا ہ ا ناک یب لرغط ی دارخبآ 2 بسر باقم مر اکرم

 ھ۱ تالاعے یرقان ارمک | ۸ یپ_یدرتبلبا ۳ روش لب قم مرا بک
 7 20 یک تر دو ای رقبا رب 22 ناتسربطروا نئاج رجب 7 تستی تراک

 7 ہرا اکل کتور | ۸ تام تمکیر دوبار رم ضر زار یشرواءامن

 7 تلی ر ترا رب ضس ٦ط نت خشت روا کریس

 AF نکی آل ےہ ا جر اکر یو 7م ضرر ابا

 7 یرگیرب نگ رپ ت ی ناتار 22 7 باک راوترپ ناک

 7 زاس ثنا زما | ہفتے ناجم نازنین رم وول ںیموازشإل تقفالافلاراد

 7 ما اوبا نک مر رواہ نب کو حص بال ناروا طق راپ ود اک روتر 7 شیر واین رلاروآ

ES7 ہزار ام ہک نایاب ہذا ءالیتسااک ال ۷ےس  

 ر | قوت رب تسر کوا س ا ۲

 1۸۵ اولو ابر رس ررف کشا رر شف اک اجرا

 یکن ابزرمرہاضت رپ ہفامرڅ ا | ضرب ناچ جاکر کو 7 مضر زار کن وقف
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 “روا ار | ۵ الاماکپنا

 ہی ۰ لن اک ں ویبور ںیہہمنارم

 زعا | کجاس ںوییتر یکن ابزر
 تاتو یکن ارت | ٦ رارٹروا ام یکں ویبسور

 ن 7 یارک ناز مفرط کے

 یرافرکروا تسکین اہذرھ
 نکال رم از ر لادبکن جہت

 لو فدا ۸آ کت دت ع نیک
 1 7م 27 لودلازم

 7 کرتی را
 7 تافو یاب

 7 ناب ذم نات
 ۱۸۸ رثنارپقولاناتحا

 7 اشا

 7 کراتین اتحزوارص

 7 لین اتحزوارصا

 1۸9 ضقاکمیئاربارپ لورا :

 7 مار را اقا

 ناجئابدذآ ۴ ناہزرم نہ متارا
 7 مضقوراپودز

 7 ایخول ولا گرا لار

 7 تحاضو کف لو

 7 تشک ارز السی نیر

 19 تحاضو یرالاس
 7 انوبلناو لار ز کل وات

2 
 7 داهج کا یب رکن واضف

 ۷۹ || تالاعےک نی اشونم نارھجےک ہیلی
 7 ناشی نار

 2 رفتار وا نارمع

 روا یگاور یر اش فرط یکن ار

 7 تست

 تسموک سل ورلا بزم

 لورلا بز مروا لاو نبا

۳۳ 

 ناو

 | یا و کل بم فر
 ۱ ہلماکل ناو

 لیلی
 تاقو کل ودلا بزم

 تاند کقدص

 تموم راس
 توافب کیمپ ل ہا

 لاری لا
 مضر داراب رب
 تو یکن یا نیا سچ
 فک کما بزارم

 ماا دص ا

 ی0 0
 ماج اک ف ورح

 نرخ ناغماصروارریداُآ ۹۱

 نٹشاضم تسرہف

 نا

 تالاعےک ونصب

 لای خرواراورک یی ونص
 أ تموت یر رپ تاو یک وتا

 منکر لدا وف
 گج کلو دلا فرش رواړپ ونص ن بری

 نیک هند
 رلورلارصا

 | هرصاخ کاربر باور نصنررپ

 یرادرجنا رف گرد
 يونس نت: ناب

 ضقکل لب يروزرش
 ۲ یراق کرب

 1 ہلعاک ےہ 77

 گج کل الہ روا کالا
 تعاطاروا یر آر یک ل الہ
 ہقجق رب زورربشاکل الہ ر ہاط

 اکل الہ س ےک یا ردا نصر
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 یرافرل رباط
 کوشلاوبا

 گج رباط روا فوق

 | توی لا نرم
 کوٹلاوباروای ہا

 ہلاک واتر
 ۱ ںایایماقیکک وشااواا
 لب ا اپ ےک یاروا کوش او خوا

 قام
 کراترگک خب
 وزر
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 و مود«لقاص مر. اد

 گج ںی چرا یر عسا رب | شکار ناقروج
 تاک لاغری ناور علق راتااکک وشاوباروا لا
 خیز تافو کک وتلاوبا
 گج ک ںیہ رات توانی | هه قرب ںیرق
 ر شاب لم ر ا کوشلاوبا نی دعا

 لی لرفوا لین ال | گنج رد دا دعا



 ا ل سس لا متر ۳۵ نورظنباعتراج

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 تالاع ےک ولع ع ہم ولع کر ود ےک سابع تات

 س“ یصقالا برغملا 2ےک یی کر تالا ےک توکی هاو ی تس بست شیت .زرظنمل باک ولت مود
 ۰ ناب ںیہ ے کرم رب یھاوکت ا او ناروا ںیہ ےہ رکن ا یھکت الاع ےک ا ودا از جاص ں وفود ےک ناروا تیبب لئاد ین احیشرپوا متی
 ےک ںویئاب ےک ساروا یت یک یا رخ یکت موم اظن ےک د ای: دفوکب ابسا ےک ترامم یلص ین رب سحر سرکوب لوس
 کیدا رطح ےس تیب لاا نامی یک رک ںیہ ےک کیدا( ےس یک ی ےک ناروا کد نر کش نا یے کے اچ ےس
 بس روش ال براق کت راهش لنت در وا سفیران فن نت ساق

 زیا یوم تمان ےن رک یا یگوم ام روا ےن رکہت دادا یکن اوکں وھی ھب کس نا ....:تسواضب روا تصصارمت یں ویش ا 0
PEخاکہ ےہ ےک کر توک ج و کوکی یز ارین کوک اب اتصا خر سنی ےک نادر متی روا ےن  

 رس دابز نج شار یبغ یم فار طا ےک ماش اھت اکر ریما پاور نک املس ےس وھی اکر ۵ نیٹو مانا ےن ںوگوانا ال ےک
 مک عدل اپ بس بسر حب کس گرو تار وا او لباس

 ےک ںورایوریپ ےک یخ نب ھم ےل ےک اہک م رر طح و قوا نبات لا. :تواقب راقم
 ۵ _رتیرگ_ یکتا ی نت شات چرخ کیپ کشا م اتاپ اروا ید ھت اک کف لوس دا هاب لایک هراس
 : ٩ راز ذس نوبت کن گن گن چ یر را کر تاقاد نادر گے ا نارود ےک گنج دوا کدے د تکا ا
 ۱ ۱ یکی سه بز نایک رنگ ویا ین ارتقا کس لا ۔اھکت ادعخ
 وک ےک ےن کی والف تیب شرود ےک کک ریت ب ماشہ وک نٹ نیست نم یلکن ریز لو. :توابش یک کن میز
 الغ تملک م( ناس ارغ ت افاضم )نا ج ےس دی زن ی بیدا چ ےب بیل ےک رک نا نفر )رکن فسا
 کی وی وخ کت ی لاا شرات آی ناس ےک یز لو ےک ناجی آی( کے اج ےس اھ چ بیل لک )اتم ید یاس نایک در
 ۔ںیہ چہ پل نکس تورو ےک ہی مابعد ارب وما تلدد پ وک ا اھتاوہ الیھپ فر ںوراچہلسلس

 لا ماما تل ےہ ےڑککنپ بوخ یم لوا ناروا او فتا سراب ےک ےس کر ر اھ وھی ب :مارتبا کت ری شار

 )نیرو جو بلک خول ن ارپ ءانب یماردوا ںیہ ماما بلاط یا نیا یم اطمےک تی یگ ظفر ثا لوسر تیمور کں یہ ی اق ےک تاب
 ےترکا زترداراہظا اکی راہ ےس 2ٹ شیوا

 یکن ہر مفتی آ رقت روسروا

 (۱ههرینف منم )بهزلا ورم
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 ےک یر دے عاتب کای انچ ر وک اس اکا ےک مابا نا ےک یا کیا ر اترا کیر اظ کرا زب ےس

 ٹچ رپ اتوا یت ےک ناروا یر طح رفی ےس لا اک اف یت تماماوج ےس الہی ریز قرف یا اے ش یا یوزر

 ر زت ترط بم مچ انا بساط یادو اب چ کل ۳1 تم ایا ےاید تلی

 ۱ ۔ے برتی ےل پیکر تعارف یب ےک رے ا

 رکے دانت ایہ ی ایت اس لاک ا :ریس اح واش دایک

 ہک جات تا ا و اع یک اعيش اش یر دب ےک نی

 بہ سش ۔ ےس یئ 0 - - “ - 5 تہ ری منا وہ

 ےس ںومان کلا ی ی راے ھەادیپ تافالتشا ےس تہب

 ۔ےر لی ناسارشروا یت ارعا او ےس و ورک ریت یب وچ

 نا نا نت شکوہ عت وس لئااوہاریچ لااھصشا روا لالتخا ںیم تمولقی کما ینہ تقو سج... تیرہ دم

 اره م یک ا یار م یاسر وردا قیا ان وک ا ےن بس ناروا یر کت جیب ےس رولت نخ یک فاش لر ن 2

 روپ ا تار تی لار قبر شر وصل بار نم ساب نت

 ناجا هود وا یئااد ںیم سکے ل سا اپ و

 ست
 ےن ایکن و رن زا ال دتنارپخ ربا تت تقو سج ٠ ے دلا ابقر ہفیطواا ماما روا کیا ام اا ے چب کا :تیام ی امر وا قیوم ا ما

 رقع تم یدقناد بتن مپ تس یا ایک اھ انب داتا لابا تروا هاب اس تماما یکبار خرو ہاوآ رب یرتنادبکن متن تن

 لیں ا یو لا ماماروا کت ام سار گیت و ۶ں فرش یک او رابود تمولےےس تی یک کنیز تر م رے یش چ را یکی

 Pd ن ر ن طولا ںی روو ےک روض ر غلا ےس جو کا کا اوہ ہت کس او عرق 5 ارو اقا ینادواےر لاک ت

 ۔اید لاڈ ںیم لیٹر ےن رک وقتی مارا ہیک نک روبجیود رکی الطوکک نام ماما ۔ےڑپ ےن اھتا بنامصم

 تن سموم یب زب روا یری ما یک ےن توکو تاود تقو سض دیراقرکیکن ست اف شر -۰

 فلات لادن رک اید ےہ ںی ےراب ےک بااطببا نب این نصب ے ا ےن ںوگواتشو i رفا وولجر ولس

 ایلرکر فر کوں ویئاھپ ےک س مسا دوا نیب ےن رومن ےس جو کا ںی ےک لیکی ںی ناس ارت ص اقروا نیک س

 ناز ست ےک تیب لا نک مت اربا نہ ااو لتا ساو ہھرواوو اد شب نام شارب یو مت

 یون و نآ لاب بس بس فر تنر تلاع لری یا ادرک ت ۰

 یاب ٹچ اروا ایک ورت در دلمه 9۵, کاپ می ےن تاپ لو شتر نت ما کس یراق

 سام یا ی هفتاد تور کوسن ناب شام ور ےن

 وا لول ای کب قلم بقل کریم خرما از یطخ رم زچ

 راوی دز سلیم پتو ما ۱

 بد زنےک نیر وم رواووجوم را تکو ج یت کور

 ۲ نا اوسر یو توکو رم تف والخ

 ات تا باطت

 کمار پورے توتو ی

 و طق یا ےس رو تر

 :ا وکلا ی کر کور روا( اے را مج ) لاو لابن یم



 f نورلغ ارا

 نوعسیو هلوسرو هللا نوبراحي نيذللا ءازجامناف دعياما هللادبع نب دمحم یلا نینموملاریما ہّللادبع نم

 مھل كلذ ضرالا نم اوفنیوا فالخ نم مهلجراو مھیدیا عطقتوا اوبلصیوا اولصقی نا ًاداسف ضرالا یف

 لا نا اوملعاف مھیلعاوردقت نا لبق نم اوبات نیذلا الا. میظع باذع ةرخالا یف مهلوایندلا یف یزحخ

 ككسفن یلع كنمون نا ثلیلعر دقن نا لبق نم تبت نا هقاشیمو هدهعو هّللا ةمذ كل ناو میحرروضغ

 تنش ثيح د البلا نم كلزناو مهرد فلا فلا كيطعا ناو كتعيش عيمجو كعبات نمو كتوخاو كدلوو
 عتاال مث كراصناو كتعيشو كتيبن لها نم نجس نم قلطا ناو تاجاحلا نم تنشام كل یضقاو

 نامالاودھعلاو قاثیملا ن رم كلذخاي نم ىلا هجوف كسفنل قثوتت نا تنش ناو هورکمب مکنمادنحا

 . هّللادبع نم

 نا کا ۶ تمدش یاری هما فرم لشکر ف ناو سارا تام یم یں

 بنا شا یکن اپ ھا ںی اچ ےئاج ل اچ ےناڈرامدوہکں یہ ےتد ےترمکاپ دب داسف ںیم

 را یک ےئل ےک نا ںیم تر روا
 روا اس کر نایضردتس راہ ا ےس رہے مینر وروفنی اھت فا تاج ںی اج گن تا ے ل ت لاو

 رواوگں وت اھ ے راہتردا ںوٹیٹ ےرراہھتروا ںی کا وتو آں ت تفر کرام کد لیپ ےس ایک ولت

 ص ووم ئپ ںی ل ایچ روا ں جے د مکرر ال بال روا

 اد ناف سراب تبسم کو اےک رک دو مچ بس ںو تضاد یاری

 نانا یتاذانپا ےل ےک نا ھقرگادوا ےگ ید »سیب رک یک یک یھب ےس اےک درک ابرو ں و و راگورب روا ںولاو وورگ

 رم السلا لس ےس میوہ ےج چمن نیروی ےس راہ و جرا اں اپ ےرامہ تجار

 یھت داعی دحب ےک ارم هل سال فایئاپاوج ےن دنئادجن بھ

 'نیملا باتکلا تايا كلت مسط دعباما دمحم هّللادبع نبا نینمژملاریما یدھملا دمحم ہللادبع نم

 اعیش اھلھا لعجو ضرالا یف یفالع نزعرف نا نونموی موقل قھلاب نوعرفو یسوم ءابن نم كيلعودبن

 نيذللا ىلع نمن ناديرنو نيدسفملا نم ناك هنا مهاسن ىحتسي مه ءانبا حیذی مهنم ةفياط فعضتسپ
 میم اسهدونجو ناماهو نوعرف مرنو ضرالا یف مھل نکمنو نیئراولا مهلعجنو ضرالا یفاوفعضتسا

 متیعدامنا رادقح قحلا نا ملعت دقف ینتیطعا یدذللا لثم نامالا نم كيلاع ضرعااناو نورذحی اوناکام

 ہومتٹرو فیکف مامالاو یصرلا ناك نایلع ناواناضفب هومتزحوانعیسب هبیف متضهنواسبرمالااذه

 دق لٹمیرخفیالوانل انلضف لثمبدشی مشاھ ینہ نص دحا سیل هنا متملع دقو ءانیحا نحنواننود
 مهریخوابسن مشاه ینب طسوااناف مکنیبا نم مالسالا یف ہمطاف ہتنبونباناوانیسنوانبسنواششیدمحواسمی

 نیبنلا نم یندلوفانلراتخب ِلزی مل لجوزع هللا ناردالوالا تاهما یق فرعت مل_ 6 مجعلا ین دلت ملاباو ما

 اند اور یکن ام ںیہ اجے درب کی اج ےس کے

 دن 9 ودر ا ا زا



 لقاح... متل ۸ نورلغ نار

 ر ن ورک راغ زارا خفا نمم رب مر لع ا ها ایفا

 نھلضفا هتانب نمو ةلبقلا ىلا یلصو هللاب نما نم لوادلیوخ تنب ةجیدحخ نهلضفا هناسن نمو بلاط یبا
 یدج لبق نم نترم ایلع دلو ًامشاه نا تملع دق مث ٹ ةنجلا لھا بابشا دیس مالسالا یف نیدلوتملا نمو

 ةنجلا یفُلجرد سانلا عفرا ىندلوف رانلا ىنعم ىف یلراتخا یتح یلراتخی هللا لازامف نییسحلاو نسحلا
 لها ريخ نباو ةنجلا لهاريخ نباورارشالاريخ نباو رایخالا ریخ نبااناف ةمايقلا موب ًاباذع رانلا لها نوهاو
 نمأدحالا هتبصاام لكو كدلوو كسفن ىلع كنموا نا ىتعينب ىف تلخد نا هللا دهع كلو رادلا
 لوبقب یرحاو كنم دهعلاب یفواناف كلاذ یف كمزلیام تملع دقف دهاعموا ملسملاقحاو هّللادودح

 زا ی تم ناما م ری نیا يه ها یر ی یر ع لا فل ا نا

 . مالسلاو . ملسم یبا ناما
 3 خم یک 000 ڈا م ےن فرط کہ ش ڈنادبعن یا نیلا رھا گدہ گیس دن ےک شا
 واکس ںاہوروااھٹاہ دھڑ ھڑب تہب لان د نوکر کیہ: ع اہک ن دقوا ںولاو نامیادک ںی تان دتا ےک یئاچج لوح
 هو کج اقا و رو هرز تروکروا اھت انلاڈراموکں وگنلےکا۔ ارت ھکر کرو نکوکءدرگک یا ےس لمع یا روا اھ ایر رک ںو رک

 مان اقوا اروا ںی اب ادمین او رکن اپ نا هوزکوج لک سا مترا سیم نی دسضم( نوکر )
 روا ےک ےس کہی رادو اکڑ چ یک ی واھ هم اروا ناپ ذوا نوکر فروا یی درک معاق ی کک ت ؟ توا اروا رک
 یے رام روا ے نارام ن کوم ےس اہے نیتی مت۔ ےہ یئد ںی ےن قا یی ںوہاترکل یش نما کادو تماس ںیم
 ما حر گیر سبک قت کاما رٹ شیو :یرامہ روا ایکی وڈ اکس ا ےن قے لیسو

 ۳ 0 رام ےس سما یب وکم اہ میشل ےگ نیب ترا ےس ےک نا ےس و: ےہ ےس رام انچ 2

Aو کف ی ی رب مترو رط کیت بض رادان  

 رواں وہ تولہ روا س لش بے رم لک 3 واد ںیہ ےھتا ےک ںام دوا پاپ ایا دا ںی مٹ یتب طر وا بناف اھل مہ ادا ںیہ
 یخ لئ ےھت لے بس شب ںویونوج ےس شئنل ا ںوہاوہادیپ سجن انچ ۔ےاآالچ انہ زات( لکو رک ریا کب
 ۔ ںوتروکروا بلایربا نج یت رضح یش ےھت داہجلار کروا جیو ےک راشو مرو السا وقت بای نما مو

 بسوج ےس لا ال کپ روا زہ زاغ فرط کد تروا ںی انا ےس بسوج دیش ت دہ یب دخ سیرت لاج

 شش ےس نا ںیہ ناو رادرسوج ےس لٹ مالسا نان زرفروا ںوہاوہاریپ ںیم ےس ناں رسک ںیقرو یقھجروا لے
 هک لاش ابا رہ ود ےس محش اکی یت سرضعتےک ناس نے رانا ےک دادجا ےر یم ہ ےن اج مکی لود
 ےک ںویخزوو روا تدہش یش ہم ایت ںی اکی ا ںوہ اٹ مرچ انچ اب رزاتمم یھپل یم ںویخزود کک اتے اہ رآ اتار کر اتم ل سس
 نا روا لوم اب اک ران لب" رو تشج لا نیا شاد الا شر اچ - ( بابا مب ازم

 نیمار گرد ےس اوہ ےک رکا جد لو دوس ار ںی س ولر وق تھک ر ا اے شٹ نایمرد
 ےس ںیم ےہ ات مزا قے ایکو ناچ دوخ اکو ںی راد ماکو امی ےک ناملس یا ےس ملاددع 71 ۱

 یی وہ ےہ رے دی ںاانوج مغروا ےس ہدایز نکال ےک ےنرکل قے نام ییراہتن اما ایمر وا ںوہ الاول اکےرعوددابز
 0مالسلاو؟ے یو مل ائ تای بس لاو لار بس اباد هرم نابینا

 دواش )اھت در لے سوره ےک دنا روزنه



 لاا صح ملم ۹ نورظنا را

س سس
 1 س

 - گیتس بی لش باوج ن_روصتم
 ىغلبو كباتك ىناتا دقف هّللادبع نب دمحم ىلا نينموملاريما هّللادبع نم .ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ءابالاالو ةموهعلاك ءاسنلا هللا لعجي ملو ءاغوغلاو ةافجلا هب لجتل ءاسنلاب كرخف لجاذاف كمالك

 میهاربا یابا تعبتاو هببن نع هنانث لج لاقف دلولا یلع هبادبوابا معلا لا لعجدقو ءایلوالاو ةبصعلاک

  ملسو هيلع هللا یلص ًادمحم ثعب یلعتو كرابت هل نا تّملع دقلو بوعیو قاحساو لیعامساو

ابارقو ءاسنلا نم ترکذ اماماو كوب!امھدحا نانثا هبرفک و یباامهدحا نانثا هباجاف ةعبرا هعمومعر
 نھت

 نم هنیدلراتخی هللا نکلو بهو تنب ةنمال ەلکر یخلا ناکل باسحالا قحو باسنالا برق ىلع ىطعاولف

سالا ىلا اه دلو نم ادحا دھی مل هللا ناف بلاط یبا ما ةمطاف نم ترك ذاماماو هقلخ نم ءاشي
 لعفولو مال

 هللا نکلوادغ ةنجلا لوخدب مھدعساو یلوالاو ۃرخالا یفریخ لکب مھالوا بلطملادبع نب هّللادبع ناكل

تنب ةمطاف نم ترک ذاماماو ءاشی نم یدھی هللا نکلو تبیحا نم ی دهتال كنا لاقف كلاذ یبا
 ما دسا 

 نیترم نسحلا دلو بلطملادبع ناو نیترمایلعدلو ًمشاه ناو نیسحلا ما ةمطافو بلاطیبا نب یلع

 نبا كنا نم ترک ذاماماو ةدحاو ةرمالا مشاه هدلي مل ملسو هيلع هللا یلص ہللا لوسر نیلوالارخف

مكلاجر نم دحاابا دمحم ناکام لاقف كلذ ىبادق لج وزع هلا ناف ملسو هيلع هللا ىلض هللا لوسر
 

 نازوجتالو ثاريملاروختال ةارما اهناريغ ةبارقلاهناو هتنبا ةبارق مکنکلو نیبنلا ماخو هللا لوسر نکلو

 ارس اهضرمو مصاخت اهب بلط دفتو اهلبق نم كوبااهب بلط دقتو اھلبق یم ةمامالا ثروت فيكف موق

 ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر ةافو كوبارضح دقللو نیخیشلا میدقتالا سانلا یبارالبیل اهنفدو

 هعفد لکف یروشلا باحصا یف ناک مٹ مھف كباوذعای ملف اجر اجر سالا رخ تالار

حعیب یلادعساعدوریبزلاو ةحلط كابا براحو نامثع اھلبقو نامثع نمحرلادبع عياباهنع
 ھنود ہباب قلغاف ہ

 هيدي یف ملساو مهاردو فزخب ةیواعم ىلا هملسف نسحلا كيبا ىلا كدج رما ىضفاو هدعب هيواعم عیب مش ث

 ناک نافدلح ریغ نمالعلخاوہلعاریغ نمالمذخاوہلعاربغ یل رمال عفدف ةیدملا یلا جرخو ہمعش

 ىف سيلف اباذع راثلا لها نوه إك ایا لعجف رفکلا یف كلراتخا هللا نا كلوق اماف ہومتعب دقفٗیش اھیف مکل

 ملعتف درتس رانلاب رختفي نارخالا مويلاو هّلاب نمو ملسمل ىغبنيالو نيه هللا باذع ننمالو رايخ رشلا

 كنا دالوالا ت اهما كيف فرعت ملو مجعلا كدلت مل كلوقاماو نوبلقني بلقنم یا اودلظ نیذللا ملعیسو

 نم ىلع كسفن تمدقو ًارط مشاه ینب یلع ترف كتیار دقف باما مھریخو ابسن مشاه یسب طسوا :

 رظناف ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر میھاربا یلع ترخف لضفو الصاو ارخاو لوا كنم ریخوه
فا ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر ۃافودعب دولوم مکلبق دلواموادغ هللا نم نوکت نیا كحیو

 نم لض

 هتدجو كبا نمریخدمحم ها مث نسح نب نسح كدج نم آری ناک دقلو لو مالوهو نیسحلا نب یلع

 یلع هقنیمو هدهع امهاظعاو نیمکحلا مکحأیلع كدج نا تملع دقلوریخوهو رفعج هنبا مش دلو ما

یلا سانلا ناکف ةناجرم نبا ىلع ىلع نب نیسحلا كمع جرخ مٹ ہعلخ یلعاعمجاف بامکح امباض لا
 ن



 لس. a نو لغ تارا
 دحاو ریغ مکنم جرخ مث ماشلا یلا بولجملا یبسلاک © باتقالا یلع مکباوتا مث هولتق یتح هیلع هعم

 ملذا مکر یسی انکر داف مھیلعانجرخ یتح لخنلا عوزج یلع مک و بلصو رانلاب مک و قرحو ةیماونب مکلعقف
 قارلص لک رابدا یف كابا نونعلی اوناک نا دعب مهرایدو مهضرلا مکاتشرواو مکر ادقاانعفرو ہوکر دت
 ةجح انيلع كلذ ت ذختاف ہرکذب إندشاو هلضف انيبو مهانرفك و مهانهفسف ةرفكلا نعلايامك ةبوتكم
 نیملاساوضم ككلوا لک رفعجو سِبعلاو ۃزمح یلع ہامدق یلع لضف نسانرکذامہانا تنظو
 مزمز ةيالوو مظعالا جيجحلا ةياقس ةيلهاجلا ىف انرثام نا تملع دقلو ءامدلاب كوبا یلتباو مھتمامدلسم

 ۔ ملسوھیلع هللا لوسريفوتواهبرمعانل ىضقف رمع ىلا كوبا اهيف انعزانف هتوخا نودنم سابعلل تناکو
 ینب نمدحاو ريغ ةفالخلا بلطو بلطملادبع ینب نود هثراو ناک و سابعلاالا ًابح دحا ہتمومح نم سیلو
 ةداقلا ہونبوایبنالا متاخ ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسرویا نا سابعلل عمتجاف هدلرالا اهلنب ملف مشاه
 بلاط كلامع تامل اهرک ردب یلا جرخا سابعلا ناالولو ثیدحلاو میدقلا لضفب بهذ دقف ءافلخلا
 هب نومي شابعلاو مالسالا ءاج دقلوانشلاوراعلاامهنع بهذام ةبيشو ةبتع نافج ناسحليوا ًاعوج ليقعو
 ءايبنالا متاخ مکنودانثروورسالا نم مکانیدفو رفکلا یف مک انززعفردب مویالیقع یدف مٹ مھتہاصا بلاط
 ۱ 9 .مالسلاو مکسفنااوعضت مل ثیحب مک انعضوو هنع مت زجعذا مک اثبانک رداو
 تہب خاراب ےک م اپ ارام طن ریاراہے فرط کش ادق نب ےس باہ یک ولار یمارڈ ارب میترا نرم

 روارصروا لولا ددا لاپ و ڈار ےس یلاتہتلا ںی ے ےپ ںیم ےک وعر گوا کرا اپ روا ماگ ف رص تس یاس لار
 ی ست اس ای رشت اِ روا ایا ما پا وک اب ےن شا کالب روا انب ںی رم یکں ویو
 کے مون بول یک وق روا یقاحساروا لئ سرور یف ارباء اب آے پا ےن سی یک ایتارواےہ اتا فا شرا ےس ناب زایک قو
 . ےس ںیم نا کیا ایکل وقمالعا ےنود ےھت ہدنز چپ راپ ےک نا تقو یاو ایام رف ٹو ی سل کرا دلا بن

 کے یلاحب اک ا ایت ایک کاک ں وتب یار وا نرگس جرات پارت تست نا کیا ایکراکنا ےنودروا اھت پا
 مند الا لب چقد لورم ) بیو تیشرت یراق ایکلایخ کن بک بص و بنر

 یتش کے لام ےہ اکا واچ ایک کک( بلاط ئاردا ) ا ےن کج ردا چتر ایفا سات اچ اک: ےس تاتو چا
 کارو ترخآ بلطم اہک نج ہلادبع ترتیب ال و یک رد اين ین عن مالساو ےس یی ںوڑب ےک لا
 ایک روا فسا نی تم کس هل سو لند ںیم نتج تما زورب روا ںورنومودایز سکس لو ایام
 ہما ےن روا تستر تمیارب حس اتہاچوکس نیا نی اتکسرکس منت یارب وکل اچ اتگر تسودوکس جم 7اا رفاش ان انچ
 باہ یں ونو پاب زوا ںام یگیکےہ ایکرکذ گنی روا ایک اک( دلا یک دس وے اقروا( دلا یب اطا )رسا تاب

 یہ کیاے مشک للا لوس نوک باوج بکن اس اگ ی رد ردا کردا ےس بلطملادبعاکن سوا ںی یش ےس
 اک ا ںوہ ایا وخ ہللا لوسر سکے ایک رب ےس خوا طس او یکتا اک مہا رق یکے بلاط لاک روا س تمبر ط اد

 نی ار وا لس هد نگر لک حک س لا یارفراشرا سارا تس لا فس اخذ کج با
 ہد لاه تل رذ تروک وچ رگ یر ت ت بار قی روا اد تا ےک ناریل رذےک یگدازت اما 1غ ںاہ۔ںیہ

 نرم ہک لینا یر طخرب 0( برعلا ناسل)۔ ےہ یقاب یھ ےل ےک ےھٹیٹرپ نا وکےک فواوج چ ان یزو کہ ب لطم اک ت تقرا: اج یب ۰9
 لب فتا لند جو ۱۳۹ هم ) یا لورم ۵ هارف فرج )ایران۳ )یر



 لوارصح....مجلج ۵ نورلف بانرات

 رہ ےن پاب ےراھچہ تگ نب تراو ےک تصایاے ید ذ ےک سا یک مقا ے کی ماما داس یف یکٹ ارم
 -ایانب ماماوکی جر کوا) نی ےن نور ےک لاپ وکم اودی ردوا ےس کے لے کس یا شول ی اےس

 دعب ےک شاید اکے ناھڑب زنش رود ےن ا ترضخ آت دوجوم تقو ےک قم دقوا لوسر تافو پا دام

 لاش یھب سیم روب احا لاو ے رابتر ایکب شر وکر لاو ے راہ تن کے ےک ی رے ردا ےہ کی

 ری پریا اکر کل ویقوکس ا ےن ناروا یکت عیب کت فالف یکن ےن رابع ےگ ےک ےس باختنا رت مرہ ےوہ بل

 فر فر رگ جیم یی واعم تره رد ےک تایل ی زاورد ےن دععس ترضر ایالب ےک عم ینیاواد عسر واال ےس رییزو

 تینا کد تا واعم ترضح تم ولی دب نم ماورد کر ںوہنا یک کک ن لاو ے اہ ا یکاداوےنراہمت

 رو ۔ایلےن لام لولع یخ روا دے دل با یاو موکت ےک لج ی دوخ پ آےک رک اوج یداعموکں ویماع

 لئاےرسود ہت دہ وکادادرم ےرامہ روا ایان زات ی رکے یلاوت اقايدرکت خو رف ےن مک ا اھت ںی لا

 نارلسم یک ےہ یتوہ یی باز رند را و لی قالب لار کس اس ار ںیم باذعر تتکے ران

 رووا ےک ول ناچ روا ےک تاج ںیٹ سا بیرقنع و مقروا ےہ اج انرکں یف پ ےنوہہ ینزودوہ اتگر ن ایا پ تصایق زورروارب ہللاوجوک

 لب یک یک و س تکانی اراق ها قلا ورک یکے ک ںیئ اج ناج بج رقنوو ےایکم لن ںوپنج
 71 کل اد شوم تب سل پاپ لا اب روا بسنرابقخ ا شرب مکے ردا دواز کړ یک روا لج

 اے تپ لشفروا ا صاءرخ ۰ الدا ے ج داب یکے لساوکپ آے پا ےن مقراایداھڑہوکووشےت محشاپ یب ےراس

 وب تافو یک دشا لوم ۔ یکم تلاحایک کراہت کپ فک چو زی لطف یک شال

 ےس نت نب نت اداو ےراہمجود کٹیب روا ےھت یب ےک کرٹیکو و کئالاع اوہ ادیپ سنکر تہ او لے نس نب یل رٹن>س نت

 ورم لس ناب سلام ںی کرین داد یکن اروا ںیہ شپ ےس پاب ےراہتوگےٹب ےک نادعب ےک سا ےھت رتہم
 ہوچکا یت یکه دعوی ےس کنم اضر ی اروا ت ےک رر CE تردد سرکوب ملک لکا یوو روا

 ۳ هک

 واں وکو روا الاڈ رکو ناک تیک نیب فای هرم کس نا کرج کیب تای [ ےناش ین

 نان موی هفت لمس ںوگوا رغ دب ےک سا سه ماش روس نوا رکن وم الف یو را

DEمروا ےک اد دولنا متی یابد وانا ےن متر واایک دغ یپ نا ےن ووا ک کت اہم کدے د یلو مروا ید الج ںیم گ  

 نیب ےک امن رہ پ پاب ےس راہ گواہ لپ ےس کان ت راداک نیش روا کک ناوک تے م تروا ناھ ردت کراہت

 ےک ناروا یکن ایب تلیضف ( یکی ) یکن ارواایکاوس روا لی ذوکن ا ےن مہم انچ ےااجایکن رہ رافکک ا ییج ت ےس کلیک

 هم تر تس چو کت ایف یک ترصد مک یارک ےن متو ایان ۶ 0

 و التارجروا۔ ےگ ےل نا بس بسی لس رم کرد رفت یر اپرا

 زمزمه گپ منزلت اه تم زیرا سیم تیلباج کس مو. تیوب رنو

 کو

 ےک ناو لپ تافو سه دنا ور ایکل شناس رج صف کس اهن زن متر اس ماسک مع

 ےب یت بلطملدبع یب ےرسود کہن ےئئوہہ ترا یک چن انچ ۔ اھت ن ہدخز یئوکاوس ےک فیڈ ساع ترضح ےس دا

 تیر طلا ون بیش و دلو ید لا تر هو رک وخ یکی فا یکے ںوگولےرسوو

 شوخ ےب ہفیلخ ےب ےک ناروا اوہ لصاح فرش اکے نوہہ پا اک قم دلا لوسروکن رک شب اب بسیب لو لاپع



 لار... or نورظن اًّرات
 روا بااطایتپ ےرداہمت توت رو هو ساعت رض رد کارا قم لص وک اع ت رح تلین تردا دیدم
 زا مال. یک ور آو تزمع یکن ا ےن ام تخت کے یب لا ےترک اک وک یش تا ارم لول
 يف اع ت عراب یک یکے مادی دفاکل یش یم ددب گن س بسر سیر کبوتر لا تیر ی
 مواقع تم متی ایل ےن مج ہلدباراہمت۔ ےتدہ تراو ےک اینا ماف مک ساھ بیا تس دیر د
 م السلا ےک ےک هکر تو لا مک کج یاو تے

 ی اوب دازاچ ے ےک ےنرمکگ نج ےن رنئادبع نب ےن روستمفتڈپبادعب ےک ےن رکن اودیر چپ :گل یک لادبک نب ھشرؤا ید
 لیبل ۶ لول تل ولو: شهروندی ها ورکی اھ ب رکن رک کی 0 ےن ین انچ* یاد روک یب کوم
 زر رہ دقلادبکن برا کس ید کج نادیم اچ دا ور ازراکمبواع ل۵ر کالا نئامضم وام یب 2ہر
 روش مو تساس یوگا ۳ ايم ست نور کارا ایوب شیر شاداب امت تای تن دا یک گاھب فرط یک دنس یا
 به کت نه تام ور اے

 ےک رک ر سوپ کا ےن رو ایگ گچ باو اپ ےک رومن یلخغ کعبه. )ایم کن ا : گنج یک یو یار مارا
 مہک عم سا یئوہ گنج یک روا میڈ اربا سید دعقق یک ذوام رخ آ ےک ح لاتے یاد ایکتاودو یم ےک ےس اےس ماا اع ےک ید
 اک مایا ںیم ںوگول نا۔ ںیہ ے چی رکرمر ہر تالاع ےک روصنمفیلخ بکا جایا ام نارود ےک کج ہدرواس وبسایت
 ۔اھت یھی نکی زیب یے کا لیزر

 ئی کیا ایک مک وا مد ےک یاس لینک اف :ےئار یکن ا
 گاج ےس کج نا ړی ایکو ایپ بارطشاوکروصنمرکق مکس ہر یئوہ ںایئاڑل ککے رع ںیم لوڈ تل وفود ۔اھتایک۔ب قم اکر وصنمتاسےک عوف
 سیو رو بهره اپ کس لادن مت را رعب ےک سا نل یلرکوہدارا ےناج

 ۔ایگا کن ایب پوارکا جاب درک اخ اک یناگدنز یک لو ناروا یکی اح چ ےب نا ےس یہ کوہ نہ یک اہ ادا

 ن نک یک ب نک ےس ںی ن یب ل ےن ام ز ےک کدہ تالق 13ر دعب لا ٠ تواب یکن نک
 تس رور ناسا یک یم سلوک اچ کا کرک اغ تا رر ال
 یم می وک 'یوزم' اوم آف الار 0 01 ی نان نیک ںاوکی دا اپ ہطیلخ ایگ ےک رک

 ا یل نج نر عن سن نام روااو بت لیفت" م فام یک لای نیت ےس ےک اتم رگ لٹ
 _ے یک لئادب یلدا ب ےک نا لی نج اھ ریہ ناج باس لاش یاب کارن اھق ب ےک ےس را تی وز

 نت اص او نون سرسره اب شتر تل ندیم ردا :رارڈ کارکن: روا
 هدر ناجا کی ئاپ ےک لییروارگ رک رق کے شارپ تن ام بمب کتی لار اقوام ت6 فورم الف اکر وع
 ۳1 لم لو ہد انچ اھت یار دا کادر اید درک اور فر یکب خم دا دذ ےک ںوڑوھگے کاڈوکل روا ولور
 ایم مکا ج س“

 یس روا ےن سا یت ش١ش وپھش کیا اک جلوہ ھتووج وم مردار مار یارک نہ ہٹ نہ احا ںور ناں لوب ...: تھیم یک روا
 کوہ فرحت ےس سای تفالخ راک روا ید بیغ تیکت فاض یک ا اےک رک ہوکر” سما اد زر کت آ کدی

es2 دا: ےس نالے ک تک کیک سا را روا یہ کت عیب یک روا ےس ےس اچو لام ےک درس ےنپا یھب ن یو ہ7 ایکن یا اک  



 لڈاص م اج ar نودلغ اترا

 رو کوب لول مالا رئاد گولو و کن و لای لورم کن ا کک ب ےس نا نیم جسد ی یت ںیم برغم ںیم

 ھنز ناھاشداب فر تقرر وا ایر ک یز یک راست" عج اره سان رک نار کرتا ايم صابر سرو

 نی الت ست ترا اچ تا ندا تم اے

 ےن دیش ہیلخ لا گیر شی( نور اح ) بلا نب میئارہدعب ےک سا ....:توص یکس تیرا وا شام کی یلخ
 ہناو رپ ےن بلغا نیا ایکہ اور ناوریق اپ مینار پا گے دا ماخ بیا ان خراب اس ںی لوماخ < یرپمشیلخ

 رک ایر طب روا ای کم ایق اپ ےک سیلردارککاچ سی یھت ب رخمل ےئا غاشنیخ انچ ییدےد تزاجا یک ناچ ھالا رفع دیار

 ںیم نوبھارصم سام ۓاوکخ اش ےن شیلردا ماما. نوہایآے نرم ایق ںیم ۓتاس ےک تموع یک "نوبل کور ارب ےس ساپ تفاطخ' یم

 ییا رعب ےس رر کد ےس ا کی اوہ کا کوہ: مع ییا ںی ںوھک یک “لرو لو ازلراک» کا رخ رک

 تقوا لوادر اوو ا ےس شنا یا يا طرز ءاود ےن خا یئوہادیپ تیاش یکدرد ےک ںونادوک

 شش یخ یو وک وادب ےک ےنرم۔ ےہ عاد اے و یکم اد توم کی ردا اقا ور ,رظی مارو اایگٹ رد اکس ا

ےس خراش یم ہول یٹداوروا اکا اچ ےن شاد این کا اھب ےس فوخےک ناج رکے داود خا وا۔ایگی کن
 لس دار اولا يک اتمام 

 : لا ناج ینا ےک رکے وک داد ے یت خر کر

طعا یک اروا یک یب یک جیو اے ےک یارو ےک توم یک یلردا ےن یو .:تموص کل روانی شروا
 یاد ربخام فو تحعا

 لن دوام ےگ اپ ےک روا نیم شیلردا سی یاب نم بک سل ارؤاقیرٹ افر فر تم کت قم

 ب فا اس ما مر وطن یک اروا سنرد کوچ یہ یک رک لباس اکا( م اک ے هتیرفا) باغات روا یی تروق

 7 ها لو ےک( نیریبعء اغاخعارما)ے انکم کارا املاک ی یک ات تمور تود یارو ےک مم تم واک یک یوا

لود ےک ںی مکن اب ئے رک تک یب کک مک ی اوہ تا اک دودو تموک ا سیم
 تم دود ها یارب ےک نار 

 ۔ے یاب ےک تلودو تموت کن اوج ںیہ ےس ںیم تاقحتم ےک “رب الامر 2 کر کمر جت الاع ےک مو[ ات اروا

ا ج ادب عن ۲ی رجم ) یک حب ےک تاعقاو لا ۰. :توانب کشادہ ب م
 لیرود ےک نوراپ هاعار ھتاسےک ماب ےک بنت

 ایکدناور ےل ےک ےن رم هک لک ب لش” تورا فیلغ_ یک های ده لالجوداجاکل اس لو یعزو یک انب

 نہار کا ھچک کی لضر اکر 7 اگ ےنرک یی زن یکن الب وکلا ےس ' می الا یک ورمات لن ےس یس رکأ پن اقلاط ےن لفٹ انچ

 هات راس اباد ی لجن نود شل انچا ب آے داخ! تالار اے ر ڈے یت

 ياري کے ےس اھ ےک ری زل آد ےک یارک کدے د تشک
 طلاب

 روا یہ عاد تو یک یک ےس سات داودرہ ےس اےن ورا فیاض سبک اب رج تیکت یاس لو

 ۔یئوہ یاتردا گواہ رب ی قدر دلو گر ینا ےک تزاجایکن وراپ فبلغ یک نر لے یلایخر اک روم ضش

 ولے ی انکروا یو ماخ ےل ےک ترب کیا ہرووروواک یی زالو لر و ےن وم لل دت الام تا یک سو
 پھ

ا ی جے اے اس گولدنچ سیم مادروا نیب ےس روپ ےس شی نارکف ت اہ یگ
 ۰ را یبا لاو ےک یکے ر و دت ک

 یی اےک عیش اج راوخ اھت ایکو لم میاوک اعل زوے تو ےک روتا. :توافلاک جج افرواوارفب منو

 دیشرلا نیب یک ل کوز اورواکے ناروے یب ےک یارو ایگوج لاقتا اکر یشرلا نوراب ہفیلخ 7 ںی ی پ چ نوکیا زر

 نکن امار سر ترا نوا او رقص درب سن یب



 لارج... ملم or نورلفن اترا
 و یخ تنو اے انچ ۔ یئوہ روش ید ہورگم ھتاہ دو لایک ات کز زین لہ ی ل شفر لا ست توده دانم" وب توازب سیم قاری کت ان آس یم لئی دقت ا یکایدرکروماموک لین ی نص تموم شیر
 یک شرت ماا نا EG ال یکے ن رکل صاح تاددو وکو ولع ےگ نھی دام ایضا ےس ظنی بب دروا گل قوم

 یت کارا سمو رعب ںیم تالف ر ہک ےک روھ لو ارت دوجوموای کک ٠

 ےک تخراووکی ا کےھت تاک اپ اروات لات تما کن ابدی کا ےس او دورا ل اات اید بقتل پی۳۶7 ساکن پاپ ےک یارک ھت ییا ی ار نم انتشار کاج ےک لیک قا .:تواخب لک ابطاپط
 طط ردو چ انچ ۔ ںیہ ےس رکن ای لش تالا ےک سا وامہہ کا ےہ نو٢ لام م اےس اب م اھادادچ اود دچار ذ
 ت اک نایب ےک بطاط "ےن ( ترار مز وح اک ن ایی یب وج )روت ب یر رس اید براد یوکداک ت فالضو تم ایا یر اروا ایک دے
 راے کل صح رکشاوب کی1 ںیم ںوفو ےڑوھتایڈ ۓنرکب ترم کش ےل ےک تیا کل ا ےک کت سی کت فاظو تم ابا کیا ردا
 _ی ڑی ڑب تہب تقاط کل اےس سنی یب کل دق تحعاطا ےن ںوہر ےک راوجو برتر
 بز طر یورک تاور ےل ےک ےن کف نج ےسایطاطوک بیس سالن : :ایا سلاوئاروا توم یا بطاط
 رب زا فسا ساواک اين اب - اکرم کا ایا جم ےگ ادب ےک سا ایل ٹولوو اکر کشی کس ار کے د تسکقوکریہ زن
 نیب نی دہ اھلا نب فلیگ نب دی ذ نب ھن ہر مفت نی 0 ند یا ےن ایاسلاوبا فیر ہ اھت کور ےس تسلط کیا ياد

 ایکن ب کن ام اکے ن ہک ایسوردیفسروا ج یت ںی ماکر ایا سلاداا ےئل سا یب تیلبات یکے نر کم اک کوچ ۔ لکت مپ تاپ ےک
 ےن لہ ب نچ انچ ۔ایلرک نت روا طاهر صاروا ید اف تسول اے ایارسلاویار گی درک رپ سا ےن لو وفایکن ومامہفیلخ
 ۱ ۱ ایه کاک د و اا ہہم الحج

 تک راس شر انچ ۔ایلرک روک ا ےن ننگی یمن ےب یکے نس نا ۔..: ےھترپ رواایارسلاوإا
 سیار ڈراموکوو رکے ڑ کیا ےس لم ناروا کد اف تیز ج ںیم اک اد وک ارسلوا ےس گرم تیا روا یک فلوت
 دوس ندادن نمناک گران زن نسب لنا نکا ھکت سلقے یا شنا
 کے تب اتم ی اے ےس رکھ ای گول ںی ناز لا ی قا ےک الارز کی وم نی دی ڈ۔ایکر قمری ہرھلوک* داصلار فن ی یوم نب دیزروا
 نمی ا دورسم' < نود نيرو داد کس لو ار انچ اھتاید الجوکں دی اس تب مک رھا ےس لوہا
 ۳ےن نی ند نا ےہ رےرھن یم فنوم عاق یتاب ۔ےئج گپ رک وچ رکن کیک ن آے ک نیم لوفودیب ےھت دوج وم ین نک داد نب
 مقر وتسرپ یکے ءافاخ ےک دعب پرو قیر اھت وب سیم رک ان ےس تیل اج ہنام انوار کیوھکی توکع اور کوہ لئاد یم
 ےن ےہ دعب ےک لایت لوس ےنپاوکس ا ےن نیم اھت وہ العقود” ےس اج کتیا رکا ایج نم ا تیا ایل لا اھت ایک
 یک رک بو کی تست کر ارم یدٹھچ یئا لے ایا سلاوا

 سگ دلت روز ال سلاد ایک قات کا ےک ب: تیم یک داصرفت وا لاک یارسلاویا
 “لا ےس ںوزب ورا اه کس “ا او ایک رر اک طساو' رک مدد تروصص یکن کا یھب شید ےن یاس ایل جب کوہ او
 نج نت اہ ایا ےس ناوم تای ےک لہ نب نیست: باپ ےک کر فرو اور چ لولجرک یک ہسک ارسل اوبا انچ ۔ایکل ابقتسا
 را قداسار فنگ ےس بس چ انچ بت شرک کنی لر کما لا فر دفرچ ام لم ےدقاویرایدےد مع اک گے لب
 مي بکار ب) بهر لوح ہا حر ط یشن یف راتداۃ اد ید ا یی جیب ۵



 لقاح. متلب ۵۵ ۱ نەرلق اترا

 دمی ناب« با انی نا ناکا کیس وود ےک نار کس ےس کب طاقت ےس بق ےک نکا ر ی اروا رکےت یب
 ۲ اکو چ کام ترایقخ اک ما یکن ای یگ

 : تفالخد تما یاں درداےھک جم نک تیک تیب ا چا تدار مایوس نم میئر ....: تی یکم ای یو اا

 اقلیت فوق سنت تم یی اید ک
 ا

 هدف ایک اب لم تسد ین ضرب نا لک لک اه اب لس بقا امت)
 رم اين ویو رک یب ےن احا اچ ای درک تسحفر ہرابود ئل هری زوکن ویولن کد جو وب روا کہ نانا

 باد ار در دا کن وکالت شنای داصلا

 ےک انچ ۔کدے د ناما ےن یقاحساخانچ کب لط نار کر ر یکے والا. : تجب رتا ےک نوما کت واصرش

 نک ےن ںاروا ںی یک ںیم وف یاش کچ ےس تاد یا احب بلخ کمانے ساری بتول رک یب یکت فاطظ کن وما ضیلخرک

 ہلکے تاک ےس وکو ےک تفالخ ےن سیون یی! ےک سا اتا رارہ اں یشاوہ یی ایم اکا سج لاک کس اہم لود روا اھت ایلارک ی ان ےس ںیہ ولعوک

 ۲ ۔ایلرک ف امو کپ وکوت کما ےس ںولولمےک رکو یں ویب ںونود ےک سار واوکس ا ےن نوسامہضیلخ یک وورفر چپ سیم

 جو ےک ےناج لیچکےک وا ےک نا سیم السا کت ام امتروا تزٹکیکں وحیشد دہ یر... لوک نواب انزل

 یار دا ےک مالسلا مہم( نینپ نس ) نیپر وا بلایا نب ین اقعزوا تالایخ ےک نومامہکی ھگے و لارواتس

 ارباب لا نان نم دارن مک یوناضر لک لیا ےن سا ۔ ےھت ےک دکن اقخروا تالاخ ےک ںوکول

 ےک ںورپ ایس س اپل یکراب ردا درکار ےن وہا ر یک لکه تقالخ تپ جاتدعب ےریھکں یم ےراب ا نام فا س کیارواایدان رہتا

 زم تم کت فا کربن ما ےک نوما را اپ گن ار واچ. در قوس
 ےئل ےک ےن روف ماہ ساد یر ا نومام۔ لس زور داودتفروا ایا بکن سیف یاشار شو

 ںیم ںی متم سا ایکو م ل اقا سس کد مک یوم نیاضر ییہ اچا لی ےتتارد ےس یقاقتااوہہناور بناج یک ارے ںامسارخ

 اک پک کوچ دوای درک اول ار گیر رو ماچ ےپارواایچب ادب تقالفراد سی ح لم ےک رفسدیش لا نوم میگا کن

 یورو سااھتاکچ وہ لانا
5 

 ملل نه بمیرم د 23ر دعب ےک کا... :تواخب کرا ب ناری

عالم تا ےن ن٭ەاہفیغ۔یکر کتب تا ےک اا ےک رک ییا یک ت ل آے کک لکا ایکو تاب
 کا رکے رد کد یاو رانی دن 

 قارب اچن زره لول یر ۔ یر لل وق رع اطا یک والخ مروا یورک س اوخرو یکن کیک کک زانی داےن نریم رم

fost J+نیا تفالخ مکوکں وگول ےس تہب کیا وا نایک ام بر صو ورکا وب کیا ےس سنا اک ورت مب ںی  IVI 

 _ ےک لیکی! نا فرط ںوراھد جواب ےک سا

 0 Os ایک رو رحب ےک داو روک ےس یک ےس لٹ لویدیز نا چ انچ :توانب 7 1 ا نہج

 ایکن باد یکوگداکت سوکنج تفالخ یب اروا ایچ اقلام” ےس ناسا رھپ یک اھب ناسارخے فو مولف شے 19ر اھت رہ باھا

 کت الخ ملعےن نامسار زرہ اط نج ہلدی یکن ب تعامج بت یم ںونو یب ےڑوھروا: یک عںاچا یکی ا ےن ںوہذ رکے اےک ی ریز

 کف مکلف رج باما اط نباتی اچ یکی کات فرط

 نائن ین منین نت شماست رب ر6



 لا ملم ۵۷ نورظ نت

 اقای ید رہ ےس اکے ہ نایباکل وت اوہ لاقتنااکم کان بج یجدیقر پروا ابد لا سلیم زر

 ۳ تک : تواخب ین نت
 ے رب سود رگوا اهتسرسود رس نادولم کس لایک کنی کمسا رای ےک تموتو تلف نان دا
 ناریم لو جلد لاکیش نتاروا نت ین اب تمر کری ےک دروان افوط ما ےن لاکیش نا ما ےک یساع تودے آں اپ ےک لا
 ںیہ یاو وو رک ےاکز وطخےک یاو ےہ ںومفوگ یکم ایت یاب ےک یاردایتتج ساپ ےک “ئز بحاص رک اپ ن رواہ داپ ےک ل اکی نہا
 روا اگاھب ںاہد نم ریا ای اگر کا ھکت کش یھ رک وو رو ہا ایک ئاپ تروا انب م الخ ےک ہیساخ تقاطخ ےن عز بحاص حا لوو ے ڈو لآ
 یاران زر

 مال لوق تعاطا یکں وی یم بس ےک ہرھبایک ور خور ھب دعب ںونددنچ ےک نیک ےن اس .:تواخب یک نیز بحاص
 یم انار یم ںوہ ےدالوا یک یھ شی ز نم یکن ره کن تل اکسس ناب ی رز بحاص ایگ چقد کار طخ کیا ےل ےک تالخ
 تاک لا ایم اھت یس ایا اک ت لاا رے ہی نارا ب وممن فرط گریہ شیک ررر چے کھ کہ یز ہک

 بحاص راک آ۔ ںیم ںیگنچ ٹپ یک ود د۔ی سوق ام یک ورم کی ا ےنا یئاب ےک تہ ذیخ) نوے انچ ۔ ےگ ییر۷ن ایج
 ناب رقبا یی تام نکے ک تالاع ےک قت دا مرک ایج ایگ | واٹمے ین شک وگو کارو یار" مر
 هستم تام ےک

 فور نک نب لم اا ن ری ے دالوا کاپ لب نھ تال کس یواع 5

 ےک یارو یک ارب ںاہیب ۔ایک فرشتو وتتسم رہ ہہ ومس ےس روپ ےک ساروا ناچ بناات کی وواک مولتو فالف ےن م ھو کو زی
 دلو یک ایس نم تک یگ “یدین

 “کن اظاط یلاد) کن ج یکن ب نیب یکم سنی شیر طب صا ےس لیک یب الا نیز ین یر عدعب ےک ا ...:تصوکح یک ش پلا
 رضوی توسل اروا سال نامی ھتاپ ےک شرطا یسا ملی اوم ٹراواک ت موتو تس اپ یا( دازایپ
 وا ا افا وک تک میر یمالساداب اکو مئاقد یراج ہلسلس کت وک اید یک و ھا کاپ لا یت کیت

 ۳ نا له تمام ےک تموت یک ا مکا ی بس تابا رم ےک ےنوہ

 7 ۸۵( اب اک تسود م اوج )لس طاها ی یر مان جب “ںیہ مایک ےہ یز س کر :تمو یی یز
 ایر ماقد راج کک تو نا هرس تموم اے لوس آیا ارج لای: شبا و رعص تا ےک یلایماکروا کت وا ںیم

 گو ناب ست | اے ناکا بجے لسا ف رشاکے و۲ توات کرم اکی دیوی کاردا ج

 ےک تک تلخ ورم نر نصب لگن تقی... راک کس مکن یوم
 ید زایی کیر سل ۳ویں یدرکک .ورشرام ٹولروا یب رگ رک الو ورک روا ورود دمے وراد لوگر

 ۰ تام لڑ عا ادیب

 لاما نہ ہرن کت ن کرہ ادیت یه یاری لاک ضار ںیم برخ ..:تواطب لک ترثاریکبا
 شاری سم 0۷ روا يگوج بلقحو شب قلا لث نوری انچ ۔ایآے اس سمرب ہ ل اک انکے فرط یک ق وامر ماا

 وا بلان یا نہ ین نیا شارب ربا نکا چ یر رٹ ام انب( ۲۸ ۵ف ”دلج )لا راج کرانا ..٭



 لقاح... ملم نورظنم ات

 یک مج یک ھا ما کت سوچ تمدد یک ا ںیم صا ب رفمآ تقوا لا ب رم تم کتفلف یکدم
 رم شراب سال وبا نم لاس ا نج ھشڈا نیل عم ے ںیم ںوکول یا سم ہم م۵ ۸رحب ےک سایر اسد
 اچ هقاس کس فای اک کس اک لودو تمولع یک وا یک اروا یکی ا کک سد کیا ایکو م باقی مایه روال درو
 او ا اکت نطلسو تاود یکن ا سشوج ر۵۱0 ںوھتاپ ےک یل ولا نی دلا الص ناطلس نی تصولقرود ےک شا نب دلدضناع کت

 ےن اس یف وو اوس نکا یمن یم نب عرف( ںویجناےک ںوعضفار)ہۃفارۃاعُژ شی تش۸... کج رسوب عرف
 با ا۔ ےہ یئوہ یھگای کن نب ٹن ما بانی کی ھی یب ےن اس ےک ں وفا ےل ےک راہ اےک تاب سا یھب باتکک یا ےن ا ۔ایآ

 یکمماشدالب ےک رک ع ارات نوک قواو ےن سا ںیہ لام ز ااروادونوم ید یار راک ات یئوکذ یر اکی سا ۔ےتہ حر رو لیور فک اگ یم

 یاس ی اس اک تطلسو ترصولح یت ار کاج ںیم اونور یا ردا نیر ےن پو رکے یا مب یا اٹ ورک ل وکی ب یک اروا ایک ر فرط

 ےہ ںی یکے وہ ےب ےک سا ت راو ےک ںی ایکو 09 یراچ لس ساکت درو تعویق کج یوم که هک

 توجه تموم نبی نر لئاےک اب ئی نایک تلکس تسوگو تور نایت یکم اناکتودو تسکین

 دینی یاب رغما تطاس تمولکی کن ارج

 لوکس نا وود رکے سا ظن بور ود کیااکل فار ناروا ںی اےک ہیلی اسا ار... ی ار کک ٹوک ولف

 رب یر یب ےس اہ ےک بوش ب اج یکدطمارقی یھبت مہلک یاں ینا ںیہ ے اہ ےک بوض فر کن ال کا یاری پب
 ںی رود یر آے ہیق وک ن الم یرغل اس اک وذو تموت یکن اک تات ھت م توم ات حںابع نب نت شوورگیا۔ فرطیں و

 و نبی قت شا یب شی اب ۔ںیہ ید یو کہ یضفاررد ای یک تیام... لو 2 سش دمروا کک ماھ

 کروا یی کت داخ لزا ناش زر ےس فس بلکہ یاب ےک یا سا کس تموت یک یر ت نب نایک نب وج کوم ن م ابا فس
 هرم لک دعب ےک یا ایکو م ب اتے یا روا یک م روپ مامی ےک ھت اع ےک یا ب ایگ ےس یا ے اشتق دعب ےک ساارق وت

 ےگ باغ ناما رک کک ابی ںیہ ر ینوہ نک تس وک تت ںی

 کروا یک ت واخب ےک ی ناما نہ ھت لد رود ےک نوما یکی ار لک ےن ٹن ید وئاد نب نامملس یب شرک 7 :سشو و یری کک

 موکت لاھ ما کراچ تره لس کت مدارا لب دز گاج کت سوکت یلایماکس یم

 الهه لار اچ لو نم مرگبار کن ور نر رفتن روس کی اید وکلا

 ۱ ا ایا حس

 یدوہ یش ماگیھد ںیم ںویردیبحروابیسایخو اظف مررت کو یارک نق یھب ہرونمیی رپ ےن ستی نارد یا ...ls قم نیہ دیک ا 1

 یر تای یر لر تقاضا یمن تاللسو تموم زر ا اج اھڑب ہیطخ 9م

 بم و لار تو اوج سو لاقرب کک “یکی وتب” ے سیر م اےک اروم ماکت سو تودیع یر

 ادب نم نامی ب دہ یک نب کوم ن مک کار ہک یہ روا نب ہق:یز یبا واکس امرا ا اک ظنعم ےس ںیم نا ےن سن لیپ ےس

 ت الام ےک ناپ آو دن آکا یی ےگ وم ترت کک خار کس لار کس لا ۔انب نشا و ثراواک “موہ تاد یی اھت نوج یو نی

 ۔ےھت گول کی دیز ہقرفن بسی ےک سیل شے کک

 کر م نہ رسا لا تقارن کس داوا یگ “انہ ”اھتورودرودا کت موی وقار شو رومی رپ ......:ورووروو 0 وضفا ار لات شه



 لقاح... مڈل ۵۸ نورلقنئاّرات
 ا سس
 لاو کے ات باک زن ی خروس نی تو مسن زنم نم مارک بکس کتک
 رباط اے رڈ تو a 2 را ین رباط نم
 ی لم ترا یک تب نا ف توکی زر سا یل آ آی کس دعب ےک ساروا ایک ںی و دردم ےک 7
 ۔ (اھ کیک ٹرالا ثراد ہللو)۔ ےگ یس رکن یب تالاعپپب لٹ تاعقاو ےک نامی ایج

 (یالوا کش روا )س راوا

 E CL تقو سج .:نارمکچےک یصا برخم
 روا کل آے ساےت یک و یر وا سدان سا ںیم سج براحاوو ا کک

 ےک تی لا پا یل نب نھ "ر کری ایڈ گیج ےس سا۔ ےہ رب تفاسم کلی نیم ے یکم وج سیم یف ماقم ےن ے یب ناما
 ےک ھو ےن ر ےگ ےل کر افر م نا گول ےگ گاز رکامکت سگ کر اپ هم

 ۔ںیہ ےگ ڑی پواپ آی کدیق لیکر یک بے اب رط مے ندشادضیخ کے زر ؤاوکت الاعروا تاحاو نال ےس ںارکا ایج ادرک رور

 قرن موم کروصت نر اصن نی و" پک اڈہ وند نا یگ رصمرکک ناھپ روا روا 91 کوک یک سارا"

 گز اب کشد ےک تمور یتا پھتو لاھ - ایگالچ اپ ےک سر دارک ن رن آی ک ردا اچ ایش اب مچ

 ےک رکتتسردرفس نام اس فیپ تن اچ در او او ت تروصروا ورا اج ایدرکہ اور حس ےک ںومزالےک کا )رک لا ۓئاوع
 ابی مانع عادل ال ب مقام کش دا یا لکی رداع ےک ےس کسر چ انچ رر نادر لا اپووک تردا

 یکے کات توگو تالف یک ارا دای نکا کردا ےس لاد اھ وو رپ لای ردا دو و
 2 ےک برخمروا درا سان و ری ت اغ نہاردیس ہاولمہماور ںیم ںوند ےڑوھج تگ ےل وھکوکں وزارروارارسا ےک سو تفاظروا ید بیت :

 اھ شرک یا کلا تعول روا آفی برتر رگ می لس : فالف یک ا وارکوہدحتےن ںی بہ ےرامسیب رت

 کرا کک ایدہبطخ ےک رک عمو آوا شنردا ند یا ا یک موا یک کس ییروا ےن لوا گول نو سی. ہبطخ کیم روا

 ۳ ر اتا کت سار E یو کے اء ایکن ےہ دعا ےک وسر ولج

 نامہلسےہس ںیم ںویکاھب ےک سادحب ےک لوفردنچچرواایگ ات تورا ےل ںی اپ ےک ںورصود ید ےکئاپ اپ ےداہ
 ۔ےگ یب رکن ایب تالاع ےک لئادرعنت آ کا ایج ایکو م یش یم فارطا ےک ساروا( نامت تاقاعت )تان زنی زر سوا ایم آں آس اپ ےک سا یھ

 ںیہ م ناں برخ ےک رک م کے لاو لا لات و مایا م وک کروا بج ں خلا تراِعَ کن وا
 انچ یورو زن ریروات لب ول نخ یار و یک بطور ےہ سود مسا کا کن

 اہ اپ ےک سا اڑ درج ےن ںوگوا نا رک راست وا ید سرش نوک ور خرم واب روا لاش سردار
 نا ناسا یکی اھ اچ رپ ناسملن سی ح لام دعب ےک سناروا۔ایدڑوھچ ولوو وہضم ام وہقروا ںوعلقکےس نان ںساایکرکل وبق الم
 یل رکل وق یرادرئاب قد تعاطا یک اےک رک اتاط ےس شٹروا ےن نامسملتر یما نلالزت نیاز رتج نب جٹ اھتہدودرود اکہ دارممروا برععیقب لون

 اے دوج ویک تشو ی اوج ارد رمان کیسا ردا اید مکے سامنا رکی کن اسھت یرےد
 یگ ساو یب شب

 نم نام الخ کیا ےس سم ںوسال ےک ید مرغی چاه طرق لب کاش یخ لا کی ذی



 لقا مجرب ھ۹ نورلظى اًراج

 سیردا ےن اکشاید یھ برخ اپ ےک سچحرددار گے د کر ارپار او ری وک لا ےن بلحخا نا ایکدش ا۸٤ اپ ےک بلخا نبارگے رد طخ کیاوکغ اح

 لیٹردا ماما لوہا فا ید 7 /۷ ۷ تاک کریم چک سا
 ) کس

 ا ا ر ا
 لازت لود انچ۔ ایل چوک اشک تن دشار دان ےک سیبردا یی و واو نب اط ےک نرو ایکو ہرایگودوفرگے درہ زوک حرا ما

 لیکل اےک رک وک داو خاک اید کرایہ ھت ییا کاش ےس شار کوہ

 یول کک ٣ل اوج یلاڈ اب یک سولی رفع سیل دا ےہ ےک سار کوہ تم ےن ول برد کس هرکس لو... :تمولعی کر رضا سیب روا
 ود ےک کں اہی دب ےک ےن ڑوھچگ دوور چپ سیب یگراوخر یش تعحعاضر تلاحرب یئگی کت مجیب یا لب له تل هی ۔اھت ےس نشبک ہزنک
 _ یک یم کی ف آلغو سوک کی اد رابود ںیم > ۸۸ھ کل امہ را یک کج لی عماد لورم توانا

 ںوگول ناوکرش ارم دان ےک ردا مابا کال ےہ راشا ےک یا روا اھت یل الہ رکے د کو زتو ول ب رپ ےن بلا ناپ ےس سا
TSتراماو تقالخ یکی ا سے ۸۸ کت ں اہک ےن کیر کر  

 دل تیک

 نل تسایس نان ات شروا لر لوق اف بیطب ترادو تموکیکس ا ےن ںی رہ اقا... دم 7ی کل اق بروا سنا
 درگ معا ید زا یکن بحصم ترازو ناردمکظانپا ےن ساا۔ایلررک حت ےن ںساوکب رقم الب ماق فر تفرروا ےن ےک بترم ےس نرخ
 یو آدھ ےس این انچ کر کل وقتعاطا یکت سوکر ساذ_ لاک سلنا برق اے یک کروا ارگ لا
 یو لی روا کسر کس یادم رو مه تنفس و مول لنت اوکراین یچاچ موہ ترک 11یہ ےک سلا

 نج میلہ ےن لاک مارا اور: ارام دعب ےس رکھی با لا لات ما کیر ٹمولکیکس اے بو
 ۔ایگالاڈرا ےس یر کذاب زاسےے ہقی رفا ام بلا

 کیا ےئل سات ےہ راج یہ تھ ڑب ند ۓآت سوکع ناوکاو تاود نیکاراروا اھت قلع اس اوج کیا کولا کوچ. ربا 7 ڈوواوڑگ
 راد یو لوک شاخ ےت ےجرفازرواریستیب روا فو یم سم اف ایک چت ےک ےنانب ام

 یی توانا نا تپ ےک شردا گولیراھفو دقت آ اک ویو سیدہ یی کیا یکم ی اف ۔ یر اصاروا یوو

 ےک یا ۔ ایک اورو کک سو حالما یکں وگول نا ےن رواہ اھتاو+ اڑ انب ںیم ںی آے
 عسلی داور زواایگالچ ا لا "یو عب

 روا راز را د یدعرس یکن یشدزق ںی ح 9۳, 1۹۳ رجب کس لار وا ارگ زن رم گل دال کر ۹۳ :داہچ رواماک ناق رت ےک ںٰروا

 ءازوفر بنے ہل ملس باپ ورح یکن یشدزت یئاو افر شر یس حم اہ ایک آں امو ےس “یل رکاونم تاناکم سیم یب نیوزقروا ۓاونم ےرانم
 لکو دعا اب یھب م اک اکں وما ےن او بیت کت طاس ت موخر ما کتی تک نام ی فور"

 متسار آں وو اص ہے ےس دارا ےک داپ ہدارفبا۔ایگ آر وداک 2 9ے نارود یا ۔ایگوم ہم ےس در بس ام تورو مانع او کت تاشو لک

 دعب ےک لا گو یزد ان رک آںیم ۓئاسےک تموکع ےل ےک ساوداصی یارو ایرک وں ورش ڑکا 1ےک ںاریئانچ ۔ اڑپ لک رک

 هاي دیدی دلانا( ار لج) لالا کری نیا...



 لقاصح مل 4 2 ےہ

 مات عزا لو برام لک کک لان نت کیا ں ای 2 ایگ ی رو ایت رپ در دوک یس وا یورک کاو ناس
 وب عین سم واک لر اپع تفالف کت لس لاو وا 2 کیم یھ تہ

 نیر اکسیر دات ںویلمگت کروا [لولدارب دینا ےن بذنا نی ین !ربادعب ےک لو یددنچ نیم :یئافو ےب ھا ےک سرو
 ےک دھر نادر شفر م فرغ تع اطا کردا تہی پا کرمان لولب یئانچ ۔ایلال تاس نیس ا او طلعو الوو

 ات ای رت “اپ ےک اےک کرت فو کیا وار تعاطان و ا تار وا

 ی رک ےس بلقان نب یئاربا ےن سا ذکی انچابد رک تشم ے فار یکن وف اے فا او ناوآ روا 2 رھیں یلروا
 توک ہآ تہ ٦ےن ںوی روا ناروا ےک رکن باقم ےہ ںویروا یا ےک بلقب مت ۳ اهر ا ملایر ورا

 لوا ہل دازواےک رک نیک بر جیپ شتر ہن نب جب روا ےس ای الخ ای ایدرکم و دم ےس “یوا ب رخ ۱

 کورکی کے ےئاج ےک یڑکوج هشت تا ےک پک

 ناک یب تموم کار جک اروا اپ تاو لا” ۲٢٢۴ ےن شٹروادعب ےک لا : ص> کس ترم ب ےک نصا روا

f1 یا رادصتروا کی ںی یولس تم 27 مدال ایک ہدلاو کش رض  

 تافاض مے ساروا سام. نی سوره ھ ہوا 6 ےگ ےس ورام ں رطل اض وت کمک پاب ےک باع ہے سارا
 سال اقروا کز ا. لوس ںوتالع ےک ہراوہداد .. میت تا تن رک ری

 شارع الی روا یی کسو وص سیار قا ںوساروا 9 طب ہدصم لادب سی تاب ہلادی اوہ ارب افروا

 ناو فرصت ومص ےک اروا بورس ها تارا ال اتو یدک ےگ ےل فرت رک یک دریو قور والی روا
 ۔ایگوہ یش اقر تاریک ب نامی ن اسکو الع ےک یا ےس ر یا یارک تلافی کو زنی داد یپ روا ںولایچن اےک یخ جا ےس ےس را

 تردطاسر ںی مول یئاھب ےپہا ےس رومزآےن یی ھب ںوفودنچچ ےک ےن رکے رح رطل ا کک یک و ےک روا

 ور چیت اور اے ماترد مکس اچ ساق یاب فست کت اح فح شوخ یکن رگ
 رک اش یم کت امی سوم ا ےس تزاجا کر اع ےنپاوکککلا مت شدت اوہ لم یم کک ا
 فن ین لوید ورکر ایفا ےس ےاج ےس ےک ےک ج ےس یکی ی که سا ےس معاقوک کپ
 سیب درس 53 تسرد گنج نامامےس یک یت تی اھت ےنرمع کت یاد یکے رکنا مت قرن ترس ےک یف و

 رکی روا یو ی ا E ںیئوہ ںایاودعتم شی

 ہد ضا از ا زرا رب ےک ےناھکت ےن ماتم شرا تار
 و٢ تانک )ماتم اس تعاریف

 یکدم یئاھب ےنپاود رن گوہ نت ہدایز تہب ےس ےناجوہ نکے ک تاضوبتت ےک مساقروا ہم وک اکرم ۔:رگی اھب رادافواک را

 افرا یکم لاقت کا س ا غلا ن اتم ےک چاہت ںیم ترابا تاب ز ےک یت یھب ےس ا الاب اوہ ہت فر یار ڈے تع اطا

 )نادری و سپس دم تر تم )ج ر طی یک مہ دوسم لسپےک باکس کوج ٹو کوج ب ےگ یاو والت ےک یاروا اہ:
 ےس وہ اب ما سم شعار رها ار تلاو يحاراد یون

 برفباری :۔ اتات اکو ب ںاہج ے قلع یاں( ھضج اچن ےک برغم )برخ یھ: ہا ۵



 لوح... ۱۷ مو نورلظ نار اح
 _ ےک یک آن ایی کا ایج ھت آی فر کس یماونج ںیم دنا لر روا روح کل ول دویدن سیم

 دون الوتس ی وتا ےک لانا ےک روا یکاطع تول سوکر کن یل ےک سادب ےک تافد کریم... کس ریما
 ریجرود نشا انا یھٹیکل اسوتقو سارمعیکس وکی مے ہا یم تول نم ے سیا: ایگرکخ کفر یک یلادواچ ملاع ےس یٹافراد سو یھب
 رب رب مات واہ روا« برگ طو کلم! ما دوا تلود کارا اوہ زور فا یو تسوکت گرگ حب ےک لاتا ےک ساری اج یار انچ اھت ا
 یخ ساک ت و ماضاوکت نضطاسر اپ ور اکے یردعتسم یٹانتخادوا یتیم یکت ضطاسو تمواعی کے ک روپ اےس ترو شاب ےن

 ااو ام پا تقو ےک تافوروا کپ تافو سی س ہہ لاس سیم وہ یت ےک تموکح یا ےن لا اھت یفمدص ےب ئل ےک امر تمولع

 ۱ ۱ 1 بن شاہ
 ںاوہ کرا تب ابت تصور وداکں ا ۔یکےن تا ےس ا تموم اہ زد حا ےک تاند کد یکے یا ھئانچ :تسوکحی کد بی :
 یت تدع تقلب کات ساب یکدای ھتاسےک یگ روا یل خ کک ت قو سا ںایت ت کہ ام زےک سا۔اوہرایشاکس ا ںوتو نال میت

 ۔ ےک وہ رک ساف گرام یر شب ترا کک زار دور ود 2 نب ئل ےک تراجتر اب ہراکں ایڑنم روا مامجے تہب یئوہ

 مان لاک اکے اہک رد یبا نیا یگ آں اہ یر فتنہ نیا ا تروعکیا یکن ادرق لئاے یقاطن....:یک آن لب ناما
 یورک رم رر راک ی والا ا سکی ی کت ٹی ےن ی اھت ایک لابا تہب روت یر ز کرک ایا یادت

 ےس د او تک ذس لند مو ماتم یاس لا ژاله و یک یکے اج کیفی ماتم نوع رم ےن تروا ان انچ
 < افق شرع ارلوت فور تس لب مات جم ی گربه مات عماد

 ایج وجوانب ارعا ےک یر کیا روپ کہ کان شے وے رغب کوا ن ہری نہ ادب ےک لا ...:واقْنامنروا ارچ اج

 لب رظیپ رب ےس اھ ۔ایکہفاضادوا شیر یک ا ےن رها ان: روت جا ےک ساےہ اہم اط ےس یک قرش نار اج ےس اک

 پارو ایک اضاہدایز تہ ںیم تسر ایگ یک اا ےس نرم یت دوا نب دعومین ون ااشواب رھپ ۓئاوکے زاورد لب طب اپ ارت سید شو يا

 . چوں برخ راو کک (بیج یک: تای تب فر فر کک 00 2 7

 اماکن یاغیان ےس یا اھ ب تسر اہ کرک ی کک نب یک اٹ اک اکی یک روا یگوہ تافو یم ے*دنس یکم ہ یک یک نب یک
 یم اپ اکتداطب سا۔یدرکت ٥اف ےن یا نلا م اگے جو یک تش ززوا ی ل یاےک سا ۔ایھ یر یک سایر دوا یراوطادہ؛ یر ۱

 ترو مشرک آردااب راپچپ کل زنادددر ای داگنب فرط یک نادجرصےح نیشوزتد عر سک ٠ی نیک ےن لویغاباھت یئارخ لی انب نر

 کرک یی یک وم نهم هورمون کت دماسو ترم نان کس را نت مک شاد ارم

 ارب رب٠ برکت ود نکا اےک ینہ ہکھ ایکس و واز یوکے سا یھبایورکغ ور کلم ںایکنچ سم گو نام رارمپ ےن نوک کرک کہ یک

 یک وطن نوسان ساز

 مات برف یا ی کت رم رطان بیضب ےن ماوکدوا اخ ای آی سافوارمہےک مخڈواج ٹپس ایچ انچ :تمولعیکر نج یم

 ہہ اقع ازرار ہخ ایک رو رف ف اظ ےک سا ےس نو دم یابج ےن یک ر اخ قاز رلارہع ک1 ایل رک ل سے مزے ر تم انو تم ازالہ رپ لوبو

 درگ کمک سلنا دما اف ےن ازرار پروا ایک اھ یو راک ی کت ست ی قر تتر وارن پاک یر غ

 ۔ےدٰان می یش بات لک... ٣۹(۵ )ایر قلا ٹر ں کک...



 لوارصح ....م الم r نور اترا

 نب براک شرک ایف ےہ مرم یک ا ناوکن ا لادبع ےن سکے اناج ایکن ایم ںی و ںایتاڑطدحت چ انچ ار رپ ی اخ ق ازرار
 ر کن براھ کس ی اروا اٹک اوج وکووک یارک وب ےک یکایک ن اتے والواو رمان باب جوری ار
 سیروا نی یم ۓاجہ ےک لا ت کد کز وک اں ہک ےن املس ب کر کک تیں اہی ایما تا اع ت رابات ےس بیت رت کے رکو
 ےک ںوہوس مات ےک برخ چ اچ یوم فرقت وا شب اتر ںوقالعہضوبتم بس ےک ہسرادا دوا اگل ےن رک یار( یت یک کرک ب یی )ر تب
 روارقف ی لا ار پتا ےک یلایم اکی یبا ےک تسایس۔ اھت لا روش یک رد نایب یا لمس نا ںورنم
 ۔اتکرکس گود یاب یاس لایت ٹر

 روا ۔ایلاپ دویبردنکسا۔ ےگ وہ راو صحر وا کیر ش سیم تطلسو موکت یکی رفا گی یش نارو د کا :ےئکا رش یی م تاک رفا
 ےہ وب ےک رک راراتو توک رغ کل نار کک یر ب ےک سا۔اگ اجایکن اب لی تاعقاو ےک ماکت لود کا ہیچ یورک رتب دع کیی دہ
 اهر ادراک عج وف اشلا یش کیا 1م ہے ےن رکگ نج ےس برخمںوہاشیابوکت رہتا اعو باز ادرس' ںیوسج نی ہلامضم یم انچ
 رب رب دوا۔ایآہ ہی اقم ےس شوخ یکے یب اقم ےک کب تر کشی فم انب ا( برغمہاشواب )سیر دا نب یک ۔ںیھو را ارد نکس وک
 وو روا یوم تارک لیگ حس ناتا اوہ لب اتم سس ناار یم مکے یا اک وقیل رت ل ولوو ت ںی ب اکی 2 2-71
 شارپ روا رل ۲کاد ا تر وہ لاس زیا اپ ےک یراکرخ آہ گم درش ایپ وان ےک رپ ال “اف کا یک ت ساک
 یر اا روتسرپ س یک ردا نایب یو۲ تح اصمم اپ روا ایل رک ل وقر روظت کارش نا ےن نوقت روت تعاطا کیم
 رس یک ں وبوس م - اھتر یم اکی زاتو روس مانو وکی ئالاوبا نی یو یئاھپ دازاچپ خيس ارد اگر لار تاشو ناوگان
 ےگ ی رکن ایی ل تاھا سوسن ا ایج یک اط مو

 ے رد یی بی و کپ روا وارع لع لب سردار افرا کو. یگ روا یفاعلاولا نج یوم

 نب یک نم نامے ہل امضمیدرکو شا ےن ہیفاعلاوبا نب یوم ایآ یاد برقمل شود سم ےس یا کت لامضم اتقو یخ انچ ۔اھتاتھچکس ویک
 تور فا ےن یر عب ےک یا دای درک کوب الج فرط یک “اڑی ےک اہ رے ریوی طرب ےک ےہ کیپ ادرک رپ تست" افا سارا
 یدک [ بکس ںی ودرچ اب لڈ سی لی روس را فسا نیو کج وری کتار سیب وٹےس ےداراےک

 ۔ ایک تند ےک ہر اک ےک یی دلا ک0 نکرد اایگالچ رشت کا ابد تست دات

 لیپ ےس تاد یا ایکو م لکم ےہ روط لمل قات اوم عی وک موم کز اولا نب کوم رحب ےک هنر. گن کات ا مات
 رہاب لا6 ےس سافا اھت وار تا اتم فالف ین اب رل اف ےک مات مردان اق کھ نک لس ۳۳٣

 ںیہ ںایئا لت قر واددتم سم ںوٹیل تل وفد ۔یکیش نت فسا نی یوم دب ےک سنا رپ اقرپ اف کت بود مدرک اھت ای درک

 یان رایت ساتن س ار حق لس اڑ ارحب ےس ےنوہ فاتک ںوناجدئازے راج کیاراکرخ را يا یوم لات نو لینا

 اکے رک ناف اپ کس کوبا« اش نت لکه 2 بص<6 ص7671

 رگ تاہم دماعرنایکغ ورشانلاڈڈ و دا کر ضحوا نے دماحدعب ےک ےن رک کام فرصت مروا ایل ر کرک اے وچ انچ ایک اپ

 ایگ موکت اد یا ےس م دص یارو گود انچ دار رود اپ تیک ار فراز هلیکل نر رمان یوسف فر

 رواد لاو کس لار وا بر املا ایک اکے دمے فک ناچ نار بداح... لک ہر اردن اک درد
 نک یوم روا وب ےس برغم کلم تموکع یک رادا ےس ہا یا اید رک تای اک یٹاگدنز یک کول نا ےن یوم نی ڑپ پک یوم: تسول

 (مرم)۔ےہ یخ شی بات 9



 لا ملم ۳ نورلف ى ءاًرات

 ایہ رکو م نوب الج فرط یک لع انس اھ < سارا ےن فرمت لب براساس اولا
 نوک ا رکو نے بس ےک بس روا ےہ م کاپ ےک( ی اعب ےک ن ر ) ۳ نما گر کس ناف چرم
 نا سیردا نی مع ۔اا رخ اونو روا یا یم اسرع ور روھ ی اتر کس ورا همیار دم
 مطب رب نرم شیب سرا نیل مراتع سده کت ها شیب سام شهدا لو
 تب سا شن کت اف خرس کرد یش

 رکن درج( نامی اک قت نت )نون اسب اکیا کار ۔ ایگ رادرساکھ جج جن ب یئاربا نارود سا .....:تایفو یک نب مارا

 ی یی کل وت تع اطا یکی صولعم جے ک ہعیشر کوہ فرخت ےہ بہر ےک لارواریفاعلاوبا نج یوم ےن اھت اٹیک اق نہج کافی ۔اگل ےن
 ایج رن وزاپ ےک تل یک ادا نیا اےک تلور یکل او رامظرداایگوہ راج ںیم ادن اخ ےک یار اس اک ہتطاسو تس نام زےک
 مس لگن ایت لاله

 ایلاپ درپ روز ےک تقاطوکت ان زروا ےگ لیک یش ںوقالع ےک برغم کس طرق نانارلیتاورافلخرعب < تادقاد نا... اور مافلخ
 لیصاروادیبس رسا شش بش فی رقم رفاه ابن هرس نر بیس
 ےس لامپ ت س ئاوکن ار دداایماپ ولا پ عا ےن ںویناو مدعب ےک ںوندنچ ۔یئوہ مئاقہہدذ ےک والت روا تسکین
 ےک ناور ہر لک اچ اش شل ”یکءاشداب تا ےن نوناکنج ریتم اید رنو اب فرط یک ردنکساوکں وگول نارخ لا دا ےنگ ےل

 یورک ل کیا اے رام يا نرو

 نیب ۔ایگو:ہتاخاکتادد کہی ردا ناطاس ےک برخ کک روا تطاس تموت کن ا اشرنا ز ےک کا 7 تانک ت موی روا ناطاس

 یک ںویہیلردا نا تشقو سٹیٹ انچ ےھت رصاحمو مئازمےک ںونا نار کک کوما سی سن ناروا یھچیلوانب ک1 سی وہرامف ےن ںوہنتج اتے لاک ویییروا
 بیر از ان کت وحی کیا ےن ںوکولنارک ئل ووفے وہ یو اپ ےک آش ہرا کوہ نا رپ گولودروا۔ تتلو تست

 ی رادریئ امن تععاطا ناووروااھت ل وج لیس ناک ار نیکی ندا ید ا شد لوک دان شد )رک رگ گیر

 ےس لات برف کلم اس ےک ںویربرب سیہ کن ےس نیم ےھت تستر 0 یون ہر پغارو گا, فرط
 ےک ںیہ تاتار ل تالا ناپ آکا ج نا ری ساق شوق خاک کتک

 دعب ےک ےنرم ےک لرد وا اھت ایگ اپ برخ کک ی ناب ز ےک ںوسابع ( اب ابا اروا) نایب :(یلردا)ناملس
 چپ تد کارا ےک یلافا ہد ۔ ایلرکل وت ا ےن ںیہ بب ۔ایگن یاد یکوگذ اک تنطلسو تمولق ںیہ وو ایگ میم سیب ےک *نارطا

 یا ا تاک روا لالایی نام لکم یب ہین انچ یٹوہ ی یب ےک یا شود» گن ےک چ ے کارڈ اچ
 ارحب ےک لا یر کل وت تعاطا یک اےک گوشت یآ کت سوگ ندا نسل رب مارو زا ات

 لیک ںیم والا ب رغ ےس رخ یکے ن رت سوکر انچ ۔ایگادیپ قافن سم سوٹیب ےک لادعب ںوفدے وال رک ناس ب
 YT یی شمار نہ ھت منا نبات کسب کتک تفت
 1 27 تہب اشم دای تہب ےس گود لا روان مقر ہو یکں یہ ےت رکی ٹونددولادبکونہاکب سن

 یارک یک واب ات لا فرط یک تی عیش شک یر س تڈ ےک نابلس نہ تن ب ی م وک کل وک. نامل نب یھ
 کیا یک 2 صا ناز یاس ان ار ( باک )یم شیت اوبا حب ےک یا یہ سش ےک نایک نہ نب روا

 ( مرم )ےس لان ی ںی بات...



 لزا متلب ۷۳ نورلظند نیر

 دا یگ اھپ اک ا دعب ےک ساون میئاربا نی یاب اکس نر کین ماریا اہک ارحب ےک یاری انچ ںیم آی یتار شب اقا هر
 ےھت معا من اتسودےک ره نلشلادب عی لخروا' یوگا ای اربا نب ٹر وا ۔ے وجد اوت کیو دعب تموم
 رک کا عحتوم ےن سا یغانچ ۔ایگوہادیپ ہہ ےس فرط یکل لوکروسٹر ماس ییہ ےک عیش ت سول تے سا کیا یک
 نیودارج اکی کج شیب نسنزوا یلاڈ انہ کت دوش یک ولع تف الخ ےک ڑ وہم ساکن دارا کس عیش تلود ےن ہیفاحلاولا نب یوم بج رب

 ےن یفاعلاولا نب کوم ب کروا دی سپس لو اس امار سر دارگ اب نفتی نودا ےک ر کک وای ر صا
 زدیم اب کس صاف بادام فر لوک وود نا جے ر ق ےک تا ےن روب راک رک رص ین اک ونود رک لوگو یک ق ایت
 ایالت رکود نا سران

 ی باک رها کس ی اروارھت اک ارحب ےک E وصاک سم شق اکرام عا ںیہ ست
 رگ کاج نا لا ایگرواد اھت ایکو یارب سک ادب وان یی ناز کس کا ازش اب یکن یاسر 4

 3 لت اقال ےس مات او تزگےنرصان انچ ۔ سطح لپ سران روا هم ٹ ںوفود ےک سا۔ایگک اھپ ساب ےک زرخ
 ۔اکسوہن بایساکر گا آرھپ ےن ےک ےن رکرضقرپ سٹوراپہدےک ہکتسرد تلاح یکڑکہ ی۰د

 نب دن نامہ لسروا می ربا دار ) یقوس کا اح تارا نب یکن بتا ےس سید وا یک سنا )مت یا : ےن اکھٹے ک تک
 تک مت نہا ےھت نامیلس نب ھگ نب نو اه نت شورا یب ےس لیکن امیلس :رج ھی ب روا۔ ےھت سفر ےک طو الا بم راج م
 عطف ت وکر وا لیتا ر کہ یاس کس شی رو اپ یک واک کب رخو الی روا ےس ہد دایز تب لٹ برخ کک کو ل
 ںوڑاہپ کلپ ےس شی نا اھت ایگالچ نادریت رہ وج ےس شی وزمگین ۔ا ابر ںی یقاب ںیم فارطا ےک اب سی یئوکب ا ےس لم ناروا کہ

 ) اید شرالاش اثراوڈالاو)۔_ ںیہ اروا فتا وکرم ب ےک م اقم اے ن ےک ہر اہ شش لای ہےکر اوچو برق ناروا

 تالاعےک رز بحاص
 یک ی لپ ےک سا ےس کت یی تی ب زہ نوا بار طا ںیم تاودو تمولقل اے یہا ءارتبا :بسنا ی ز بحاصت

 ۱ _یئوہ ںیم روال واک

 اتے تز ی وع ےک نج روا یک ورشانید بیت یکت نطلسو تمولع یک سج ےن ںویٹا ےک ریز ول رک

 توق ئوہ تشنہ یک ناوک الغ مروا یئوہ ترہش یک نا تنو ی ےھت ریہ شری ز نہ 0 یگ ہرا نج جح نب یل“ و ےھت 7

 نج نب یلص ای اک چپ ےک ساروا ایک اھ نہین اوہ ہجوتم فرط یکم اقق کور یک ارادا کری ساعت ال اوہ ساس اکے رخ ےس
 شکاری شد هو نب اص چت انچ موہ ورورد حا ےک اہ یار ئ نب یکایک ورک لاک کا اک

 هتس یوسف سالی عز بحاص و ایک لسم ضخق رہ ہرصب بج رکوہرہ ام ےن ںونادعب ےک ے لو بل

 لیتر واتس اتو پس ف رط یک پن نا نج ہاطوکس ا یدو ای ورک وضم پنو فرط یکن وجہ شی ز نب یھ کوم رادرب تسد

 ۔فرط کرہ اط نم نیم نی فن نب ھئ

 فرم للسما لور تحب طاف نہج نہ کے وہ تتدرب یے ا یی واب نا فیل ب :ںینکا کے انبن

 تیلور ا ۵



 لوا صح... مول ۷۵ ۱ نودا

 دای ایمان نکا نایب نب نان ثم یم نمرہاطرگاےرہاط سکے ہاچمتنا۔ ےہ اچ ےس ین ران زترخح
 کے ہ یٹوہ مولعمرود حس لو ی ایت تاپ ےہ روا ںی اہ نہ شو راب کک او اف نمف نک ردا اتو ب ب شلع لے اجایوارم

 _ںوہ یگیوہ یشجیوراپ کل ا کتت قو لااوہرہاظ یز بحاص اہ ز 7

 لیٹ تافاضم ےک ےس دات ےس ستار ہر رت ر ں چ ے کرار تاک تابیا ہریفو ۵ م 7 نہاروا یر نیت لع e .لوت نیت

 ین تست یی اخر وگو راس لو ہل ھوا زر چ لج س ازم کوچ یت م ناک سا می لادبح نب عت اتہ رسی 9
 کام نارلاخ سلاح یدرکل و کن س وہ یکولعرکا نی ےماٹ بسن ی یا ےن یا ٹپ ٹک ےس رک و تاک سوری دی زلف

 ۱ ۱ اتد نک یارو

 ںوہورگں ونور اقر ٹیاپاک راز ارگ اتعروا بہ زما یر اغے کے و٢ ے تاب یاری ت کن ای ی اے ۰.یہ اک رز بحاص
 رواایکن ایپ یول اینپ روطناغوووت ےن دا کے جو یساروا۔ے انکسوہ وع بس 7 رطح سٹی چپ اھ رکن لپ نیلی وا لمپباوصا یی

 هک ما سس و اکو روا ایگ ورک تار اچ ریو مجرد اخر اکرام اک ا اک رکن تیا تا ےک اچ واک گد یس
 نی دا« کد یھچت سلوک وف یئاڈساءایکل اماپ روا نارمو وکی السادالبء کی رگناخ شییہرصل فارطا یں اتدایزدع یب ےن اچ رکا

 یک تو اکیا ےس راہ ںی لورلنب ےک سا دلا تنس گر اہک ایج ایگارام دوخدو سیم سن ایاونہ یھب لق ئل پا دوا ایکن گجدی شرک ٠

 : اقا

 ھجایکادیپ لوج لیے ںوگول نب ےن ارکں یہ ترک ر ل اع اک نر بحاص مہر کپ با ض رتعمیلمج کیا نی .....: تمالاع لاتا
 ۳۴ تام دو نان تاج یان ییا یکن ین ےک سا بج ۔ےھت مادخ ےک لیک صنت فیلغروا بحاصےک تفاطخراب رد
 کت طول و لروا۔ ںوہج ےس لسایکی نب سابع نج شایع نی نس وا وہ یولع یک درک ٹوگد ہوا ایگمالچپ فرط یکن یب نی

 روا قارز اگ نب اوہ لٹ ہلیرقےےک مینی روا ایگالچ ءان اب دحب ےک سا ایگ برادنام عا اکیا ودرب کیا کر لار انچ یئد بیت
 ایت کرتا ےک یک اوچ وو رکا کب رک کد ےس د توک اه نی او وات لا کن اهم اس ےک سا ئاج نب نامیلس

 ماد نرگس ساق رانی کسی حساب یو مھپ ںوٰڈ نا۔اپ ہر صبا گا می روم نایت چادر

 راقر گھاس سرو یو کسانی رگ هند تانک اپ شام یرافرک ا ےن سا یم انچ یلوکہ رعب مکا
 کرک

 اگل ےے کر اد الدا یک یہ شیب زب یک ولد وخر وااو لار سشوار خب تالخراب رددحب ےک ںوفدنچ دوخیرمھپ :تبن فر طط یکدب ز نب یس

 لا ےک سادوا ےہ اید لاک ےس ہرصبوکوہ رعب مکا اح اج ر نک ھے یھ ر داری الب ہک کاپ ریپ دع! ےس رھپ ںی ےک رکن ایی روا ییا مہ کاج

 ران نام راک ول م م ے۵۵ ن اضم وا باج یکو رھپ ےس رادخب تفاقاراد۔ےہ یئکل اپ رے تیمم یر توک لعد
 رنک ناجا ناب نکاح« صنف خس یت ی مے یک کے یارک نج گا واچ ی روا اف ےس تہ ےک دار لا

 ٠ ۔ے ارت ےک ا

 بیت کت عطر اروا 1 یر یخ ہاں وم الن کروا ایک اڈہ کب ورم ٌنز بحاصروامالغ گز
 ایدرکلگ ام فرطیکتیب روا یواز آے رک ورپ روا کب ےس فرط یکں وا ےک :ناوکں ومالخ گز ناک تایپ د ےن رک قوم دای ےس

 تورا شر رات ....9 ۔اھت زال کیااک سیاره زود ید امد یہ ےتاہرفری ۱۸ف صا فالج )تیل یلدہ لا رات نیا شور اسم...

 (م۳فص 7ل ) لئ یکم: سیب. یئاعوصا نت ںاہی ....٭ نزد ارد مبل



 لقاح... ملم ۷ نورظنیّیرج

 نم یرتشا ہللا نا یک یاں یاد برو جا راد کک روا تموکحیکین اذن ٹیم رام دےک نا تالایخب بجروا
 مالظت بہا ہدرواای درک راش ان بحاص نان ۔ ےن ؟ یم شالحوا و یکن ام ات ےک ںوصالخ یگز نیتی نیر خ ا مهسفن نینمزملا
 نت ضا قانا سیل سید اک رکی یم 122 ےک یل وکرم سج ےف کی ارواور صب۔یئوہ یئاڑلبوخ جا ئی فیلوکں وا آے پا
 کیا ب۔ یکاھ کت سل یکی ےس رز بحاصر یگ آپ کنی ہر صبا حر دو ات کیآےس دادی تفالخر اد نارود یا ایگالچ ےداق
 يذبح اصروا یئگاھکت سلمی گیر راکرخ روا تو لاک است ی ا اص یک ڈاک ےک ورب نکته کود
 حت ےس تقاط یھڑوکں ا ےن أ۔ ناب رس جور نت تا نو نا م زاوا ای ایرک اک اوہ ےک رل لکھ ہت ہر یظوہطیا ےن
 یک مب ککے ریت کل ویز یئاربادحب ےک ںوددنچ ۔ے اک اش عقد یر ۔ایلرکرارکوکمکیئارباےک کک

 چیک لر ڑی کں ویگز ھتر رواہ شپ ںونو نو چوک اص -- 7 0 ۲۵2 ...:تسکترواربآ 1ئ اص ید یعس

 ریسرعب ےک گنج زیب رزوخروا تف کیا جن انچاپ آپ ہلباقمر ظ ااکں ویز نابا نج یماھڑب فرط یکں گر کر نساجی
 نل اسانس هم مکل تاب ال صار یھب ن نابا نب یب کی دنبہصلقرکغ پل یم رصب روا ایگ اب فرط کرہ ک ایک ت ساک
 و نہ ام بدر اسو کان رک الجول ی غم اجرا ایل شم عادل او شرف ناب نیا دل زا اورد ےک اپر رک

 ای درگیر ور کل ارگ باد تس درو اا ذا یئوہاریپ یر اے ا

 م اکہ کچ اچ ایا فئاور ےئل ےک مات کور یک ٹین ناف ےک ںویگ: فرط کہ رعب لوم بھ تیغ :رآی رلوم نیر
 سار گیٹ انچ ارم نوٹ تفت مگس گز وقوع لا یو ل اوا ں ویک ےہ رصا ےن اروا یوم ل اخ ی ایم اک
 7 ربا لار ازر خرو 2 اه مت بغا یک اوہارکے د تکرار س ںویگز۔ یو٢ تست ار
 ایگ اب ےس گج ناریمرک ایک سکے رہو

 رم کروا کا رطب ند فولک کا اب ےگ کوک اوس ماوبایئاھب ےبآےنردتہزغیخ لب ےس تاقاو نا لک .. .ںیگ یک قوم
 یک در تعاون کس این مارال رسا او داد شب دعب ےک را یت یورک لب ع تم

 نوت لو« تست نیز f اص نہ دیعس بج چ انچ کر رکج رای کچ رانی نمدی
 0 فل ںی ےک ا کا ایج اید رکے د توا ۱ےن ںویگز زر انچ ۔ایکر رقم یک نہ روضہ کا `
 ا کس رک رش ےن ور خم شہ اکو لاک نیز هارو ایالت
 رھا عوف یر کشا نا یا مرا رب تسلیم رس نی ناب نم سای ایل بات
 ۔ایآٹ ولام اہ ارو پو وا

 1 )یر من ی و نیز و ی کر اوما دعب ےک ےس ایک ککے از روصن :توابشروا یھی رونا

 یاد ےک گنج فساد« یاس نر ید کیا آرم که نر اقا ای آےن رک ارگ زیاکں ویتنکی لت( ری اک

 0 ]اشیا تابا ن کچ ےک یک ےس زبحاص۔ایدرکل اہ درو آے ارم اہ ےک کر کرگیا اروا یک قت ات ےنر ا
 یر یارک یک گاو قلا 7 آن اد ست تام ڑ۵ ےن ںی

 -ایگر روا یک ب وڈ یتشےس ناتا یگ آت قو

 لان انچ ایک اور ےک رکا تموت یک وبون اولان خب نی یم ےل ےک لو کنسرت نو رسمروا ان نب یوم

 a۰) مہر رلچ )کر ماو سرلا یکی رطل دھکے نو لا 0



 لاا رن متر ٦ے نورلغن بانر

 فرطل در اچ روااجشکوکن اساس نم میماربارب درواداب ہوکی ج9 ادنکن  یقاحساربہررھب وک نمناک او روط ےک بتا ےس فرطی پا ےن
 ایدے دءاقعتسا ےنانب نج یو محب ےک سا ۔ امد مفید اس ککل اس ڈیڈ ۔اید مع اکے کھیپ ںویگز تک وای ےس
 دارهم کے ایذا 7 لس کرامت اچ

 ا اش ےک اص کس قر شور ما E کلا ۱
 قاب سراب کسی یا اکو ایگ آلی طعم کر افص بوق ےس تاھا یک نادر مدح ۲۲ ےل ےک ےنرکرسوکر ہا

 ۲ گل ات ٹی ضعق کس سا کز واقع ات لو تستر افم بول سیم کر عم سا ۔ایگوہ فورصم اڑے بوقنال نامے سا۔
 تپ ذب حاص اچ اقای ادفب ےن وہ کیش سیم ہک ہم سا یھب شرور
 ایل اتر جا تو تقلید قروا ورک ورش ران ٹول

 e ضم وا شرٹ ںی و یئاشآر وے تقالخراب ردازہ یک کک یاد خا تفالقلارادرجتہ فو تفرم :تسلقے ںویگز e ںی ۳

 لا یگد ےد تسکقےس تسکشوکں وج وف یراش یک میم لیپ ےن ںویگرر ین رناور ےل ےک ےنال ںیم شپ وک ز بحاص یم نامی

 وار عرف نام ) ناب نی لیکر( الاس پس اکی ڈی ) شان نام لا کی گن
 ایکن فرم اب جک بار ناب سس ےک ید راو ما 029 وسلا
 رک واں ود رکے درا زما نھ بج نک رک ی ت سکس اماکن نت ی ںایئاڑلزی وخروا تخم یم ںوٹودرنانچ

 ا آٹا وس در نا رشتے اروا ےک ٹکا اس فن پناه

 1 ہد اک ماف للاخ ےہ رکا کے ےہ ہیطخاکم ان ےریم نابا نب لات لا رز بحاص.. کہ کز بحاصروا نابان: ی

 کش سک یی اد یفاصاننایمرد ےک نرز بحاصروا نا نب یکم ےل سا۔اگآ نھ ٹپ ہبلخ اک سان ےک اےک رکل یاس ےس رافص بوت

 دارت اف لک تقوا. ال لب وز رب تستر اب نت وار ےک نر ز بحاص نادم ںی نکات برف
 داتا آس یر اوہ کک یی خرو کی ی ایک فرط س ت

 نج نامیلس ےل رکادیپ مار م ےس ںویگزرونایگوہ باقر زاوہارافص ب وقتی دعب ےک تاوقاو نا... .ںیگب کن نویس :اشروا نویز

 ت فرا نیز وا هلو تار سا ےن یوم ۔اھڑب ےئل ےک یریگف کب ےک رک ترم نت الا روس کسی ) ج

 مرز اع گر ھبے تراطو یک اور گے د تشکقیکس ا ےن لین اتم يا نت رودان
 هه تارا کش اد ا جروار خواو ار طرح سيما در کم ل ۲۳٩ معتاد یدک

 اھت اھکرر کو صا اکزاوہا لئاروااھاوہ ایگ “فر یگاوہ او راہ ود ود نلانلابا نج یا ورک ابهر دم اکو

 © راف ریتم با پا لس ورم يا ور با لاو رز روک یو رس یوم اچ کل ویزا یاب ی
 ورس یر کنان یک رعب ےک قاد یارک ورکی پوک لک هو ی سرا بن یک تار تشک

 روزت شفت شم سردار کر یکن س یم مار اےک لئاس ےن یسلا۔ایگوہادیپ ہہش ےس ساوک

 هما روا یورک یدک نت نابل ایگگ اب رکا کت ساقدوخ یک عمر صود رکی دےد ہتسلقوک

 ںایی ۔.۵۲۳۸(9 صر رذج)کولماو لیا ںی ےس شیشہ اہ تا صر راج )ک مار بنگر" "یار اب 9

 9 ب7 هدر راک ج سلنا



 لڈاصح 20 ۸ نورنا

 دیاہے دت
 ماترا رمی کت کف مراسم ٠ےس نابا نب یل یگدرمرارج نب ھش
 رو سما ےن رکرسوکل وک ود ےک اوج رب نر اف ےس مل لا نابا نک یھی اگے اج اھ ڑب ہبطخ اک ما ےک“ ٰنابا نب یک” ںیم ںوبوص
 ابا نج یر آی ئوہ یئاڑل یکن اسمگب وخ ںیم ںونودای درک م رک ےک ناب نبی کس کتب جرم ںی وف یھبے ن یاو یر بت یک اک“
 _ایگایلٹووک اگ رک یک اروا اک ایہ رک یک ساک

 ںویگز تقد سوتا س ےک عن فراز ذ لشدخ ہن وک الوب ےب ےنپا ےن یوم لیپ ےس دعتاو سا یار یا ناو
 ریو ایت کس لا هی تب کیا اک ویتشک رت ناور فرط کا ساو سار کا دداقتایک خاراتو تشخ اتوک“ طس

 یرب تساوی ہمباقم رکےن عوف یڑب ےس فرطیک “ںویگز عمان نام و تک رھا
 اسد یا ای ا ۲تیر لے ا یک ارش ش یوم نم ناریلس۔ے 0 اچ راک شی درک ساروا ےہ یھب نام اسکی ایکو

 ےاوہ نز ہیٹ

EEام تے 2  

 وہ تساوی نویز س اڈہ روا

 نون حوا نم نامید نان کج فتا رو ٹا ےس تسلقل سم ینا ےن “رز ب خاص ین وم

 ایگ+ہتاور فرط یک ساو ےدادفب شش ام لولا روا نام کج ےن کک رم ےن ںوسوماج دم ےک چ ےس

 ناړیماک نم ۔ایکبق ات رس نو ناب ابرار لس تک چا لا ںی وف گز ایدرکل مج ںویگزرکج کہ یدمروا
 2 2 ظن شاد ی ا ۔ یارک فرط اب کا اه رک ی هرات خرس نوت تشک
 ٹاپ یھ ادا ےک ہن مشوج یقدنخ ۔یئگل درکرمسو مدت وان شکم اھت جال ےک کرا گرو ياد هد ار یاسوج اک ورگ
 ید
 ۓوہ ےڑٹھکک اھپ اچ نام یبا یرطکت یک ئاج نی نامیلسروا ینارعش یوم نب نامہ : طب کن اوم اہ طر وا و روصتم

 هاب رش اتا وج ہر یظو ا زمتوا بابسا لام ایلر کف رپ سا یھ ےک روا ۓ اھڑب مرق فرط یک 0 اشبطرواو روصنم یاب

 ۱ ایگ وا فرط کا سادا ےک ےس کم روتی وا اط اورکگ ا اجب حاج نی۰ا نالی انچ ۔یواوٹپ ںردتخ ادار مہک

 E ھم یہ ںومتودوکن فنا ےن 0

 راکبرجتنچ وکن وفتسددنچ ےس عوف تو یا ںیہ ےگ فرط کو رومن وااخط یز ہک. گار قیم سیم تا ۔اھڑب فرط یکزاوہا ےل ےک

 یا اھتالھ ےہ م روا ے دارا کو وخروا ت ےگ گا ب فرط یکو روصنمر وا شبوج ۔ درک 7تت 4 یکںورڈناک

 لی لو تم روا درک یار ری کت ساارا

 ہپ تطافت زادہ وفیتسودنچ رکن که سس مت لیوان نت کت لا... :تسارخرد یکن ا ایک ویگن

 ۔ یکتا یکن سا ےس نلوم ےن ںوہناےھھ ےگ ہر یتاب مزا! کو ج ےس یم ںویگز ۔ایگالچ اپ ےک “بح اص اور یارک وچ

 (د ۲ رکو لم ) کر استر سیلاب ..٭(۵۵۸ رن ۹ ٹدلج )کلم آو لسرلا یھ ےس یئا او ںاہی .٭



 لا مح. مت , ۷۹ نورظنیاٌمیراج

 لس رگ لاین یکی درگز ادب عن بھ ایگالچ فرط کوش کس سد نون اروا رکورد کن انس نارساچ

 ۱ ۔ایگالچ زایما
 وک ای او ےب ےر سود روایت اے تا ےک عج فر کر ہم رخ کور ھب تار فیکن وراب چی کیا ےنپا ےن یوم ....:کننج ےس تیبخ

 نادر گرو ےن سا لاوااوج یکتساوخرو یکن ما ےن پور کک یاےک لور اکے تیعخای کہن اوزوکےنرکک نج ےس بیخ بین ی ارض

 ربا یت فی شراب سای ںیہ وج وف ےس ےس ار ےک امور مار رب مرا کس ےک کل وقر زم نالے رد

 روا مئاق چ روم. ںیم ار کب صن ںی ےل اوھدنب ےردروا اپ ای نماد تفکر

 یل 7 دردن تقررآل لظدسر اگ ات ات کے 7 ورش ےک راجو ب 27 مکرر قران 6 تفرغ ۵

 ا ا تاش اہ کت سز1 ےک نابعشوام ےھت ےب ر لشایرد تقورہ ےزڑیہددحتمےک ۳

 ۰ الرضا یک ورا ےہ تقاطےک کلمے توا گوگ حا ےک یا ر ےک ہرا اک

 یاوج اگ یہ فرط ی اف بي جتاس ےک حماج نب نامیلروا ےل ےب ےپا تی... :لاک ی ز بحاص"روارارف اک ت یی

 ۔ایریگکس ا ےنرکشل یا کت ایپ کد کول یون انچ اکہ قادت ےن ےتتد کیاےک کشا داش ۔ھتایگای کہی جتے لیپ رم

 بحاص رب لا ارقام نام ےئ ےرام یا ےک ساایگگ اھ رکا کت سلم تییخروا یئوہ یئا ا م ںوفیب رت ںوڈود

 ےن رکنا اش ۔ ایگ ی رانی ورگ اھب ھتاسےک ںویگ ار ےاپ ے الئا۔ایگای ال ساپ ےک فو رک ار اک ا ایک رام رکو راد یا یک “رز

 قیچی کر یہ لغو دسر یک کت یاش الاس یم یا یانو نرو” ےس ںیم ںودرالاسرپس ےک یا الر کرا کوکب س ناروا ایکب قت

 اید ےس د کا یوا ا ےن ناوم یورک ساخر یک اےس یوم یھب ےن ساون یر یکن اج ےدا کرادرس نپاوک ا ب ج چ انچ

 دادخب تال رار ےک گرفت لر رب حب ےک کاپ مت یم شے پا کک ںونہدنچ یف دعب ےک یلایماکءادادخ سا

 ۱ ایگ داخل شم د لالا دام ام چانچ ۔ایگٹ ها باک

 لا نامی یر لب سارا سا ناب ات سلب لاک جات انب کیا فرصاک رز بحاص
 ۱ ان شر سرو ہللاد ۔ئگر م کتپں اہی ئگم ےہ در کر یق ںیم “قلم ےک کرافرگ

 نزن تست نیس ناز یو روتر... ام لو مار نوه وع
 2, 8 0 ص شدی یافت یک ورود م ےک اپ تر"

 یگ کد ےن یسئاوکروصنم الطا کت فا روا شزاس یارب کس لاروا کرم اھ ایکتشمو نب ے فرط یکن ستی وک روضه *

 نب نس تے نانا کال ۓ رد ہتشر ےک نا ںیہ چی رک وا ہما یج اد کی قارجےک کرا نا روت ماہ ۔

 اھت( ہرن فرو )نت لی نب د یز

 کروا( تر وگاکن اتری فرط کرہ اط نجیب ارہاط نج ادبع نب نامیلسوج) یا نب قو سب... : پان یارو ا یب ےک مت
 ےس ر ےک راجو ب رے نار ط تنو سا ےہ اوہ واک اک مج یئوہادیچ نایمرد ےک ازم ےھت رک نت فارطا کوچ مر رفت

 نا ناصر ا زوم هاشرایاکن ار وات "بمب ملا یو "تو لا گری ید بیت که رک ساوخرد داری مندوں ا ےن ںولاو

 هست سو ناب لو لا ورق ےئل ےک ےن رککچ ےس ںوا نج ھوا یر کروم ہتساوخرذ یک ویب ےک مر نور

 ۰ اھایکح ار تخاتروا لاب اپ ر یر بوک ں ورش

 ارور نرو 2 ےک ےک وک ےس نات میت نہ ت ںوٹیبےک مت . :تعہم گریز ںی نح



 لاح... مالم SS نورظنا ترا

 دیتا وال رز نت نوا رز کس طخ ميان نان ےک تاب یئاروا لس هيات کمین نکن
 ےک مت روا مند فرصر ےن لس فیر مرے ے ریز ب نک چ انچ ےک اور یٹدآداتخااب روا ئاخ سا سکس فسا راک
 سا یر ںولاڈ نار لاج ہداطعےک نار کت یم کت سوک کری ذ نب نیو ہم ےن ںوریماےرامسےک نات ظالب کب سیم
 رام سیم وف ینا یھب وا نب یدرکی شکن وف کسر لک فوکب س نا ےن دیذ نج نی. یکرکل وت تع اطا یک موکت ےک
 ورک تے فرط یی دری“ م آکر کو دحلے پا فنتسددنچ ےن دین نب نت یئکرٹچمیئاڑباب ےک آرد یا ےس کد باقم ےک
 ریز نب نت انچ اھت عد چوم راورم کروا ےک ےک کر ںیہ ےس ےک تتاح وام اظ هوا کس ںوہاپرنچ ے نم توا
 رای نا اس کشک ایکس ا ام ےس گیج ناری رکا ر وا نبرد جی ام اکیا گن يا اساس
 ھو برا اپ ےکرہاط نک ئادبص نب نامی

 نص اردد یا یک وم ایکن اسما قم کر ایت کشا نامیلسداایکب ق اھت ےن نج... :تساکس_ نیا
 نام اے کام کی ارن کک کار ےک ذ رگ قپ راس فرط یر سوددحتاس ےک نوفتسددنچ کر امام ی کیا ےنپا ےن

 هنری اب فرط کن اہ جک رھے تست توتر یف ا نامل ایلر کہ یاس سلام لا دن گردی
 سپس نام کس ارزو لو الواروا مرت کل ا ۔ایلر کف تی درو مکس اس لپ دو لو زیپ بس نل ارواو اگ کا
  ۔ایگلکپ بوری باساد لام دوا۔اید

 ین اکسل رب نا یک رہ اط یب وج ےربوایک انس نایک لک روم
 اب ناتو فی نو خان سین نسل... ناترطکن

 ۔۔ایگروہش ےس بقل ےک یئولعیگاد' کپ آے پار وا اید الی وکں ویچا پا یم ناتسرطہ وس روپ چ انچ ۔ ےگ دب لصوح نم ار
 تر مات انچ ۔اھت یتر ھی نی بالا نک زن مساقا شی ۓ رم ل وفد ناکہ او روکل یاس: لن ب مساق یئاھب دازاچپ ےپا فرط یکے رنز

 ٠ ۔ایکروم اکی باعلا نج ذ نب یضسپ نب نیم نب یک نیہا نفع روس بان ہما ےس فرط پک دن پ
 ب کدے د تکا ےن نیوزروگ۔ جیو فن بھن لیا نین حا نہ یول نب ناج یکن یدزق.....ہضح نیوز

 رکے و تکو اود چن انچ ۔ایکہناور ےل ےک لورم یکن رو زق روک ل ایم مئو اود الاس پر وپ شمےنپا ےن یز نم نت ۰.
 اد مور رقاو ایل ت رھا اہے یپلایم اکر انک وزٹروا۔ایورگ

 ےس ناچ ج ےک کر ایت ںی ڈے ہاط ٠ ہللادبع نب نامیلس دعب ےک تایقاد نا ....: یف اک یوم تر وزقروا نامہ لم ناتعربط
 ہیر اسوا ےک سا رک ضر کوہ لئاد سیم ناتسرھطےن ناریلسروا۔ ےل ما رکذو وچ ن اتسرطر گم شی دیز نب نی یدرکی شکن فرپ ناتسرط
 یورک اعم یاتوکی کن ا ےن نانی ۔ یک کل وقت اطا یکی فالف مرکو ہر ام ےس دم آل ئاروا یب ےک "0دازرمش نب ناراق اھا: فرط یک
 رکن سض یم سار اکرخ وب نان ژل ون تفت نصر اچ کرد نر نم ےک گن ےن رہاط نج ھشد حب ےک لا

 برم نسب تس لو ناب کور رپ کس تراز ارگان سا چمن قوت

 گپ نو بنز کور کا مادر کا کت ساک دک یوم یک ےس یوا یم یب نیوز اقمالچ ےس دادفب تف ال اراد

 ردت ےر ےک روا ت عارم یک دوا ای ہٹ ولےس مدد الب سم سش یکوکن یب ےک لا... سا یکی
 بیو آسا اپ( سلف ترلب) لک حیران... 0-یک دیش نه( فر رلج را ا ا۰
 ّ ۔ےئٹ لئ شاپ ےس بساکن اتسربطےک کوھ وای لوقبروا



 لڑا... شیلج ۱ 2ا نورظن رج

 راس ناسا اور اط نکس یکی اح چ ےب ناچ ج ےس دی ذ نب نوا ۔ایگوہ ار رک اف کرا ےک سا یعنی اقروا

 تو کرب اط یک ےس رداد یا رس یک نا ج ےک کپ انس زن نرسید فکس هاب

 یار تا شون ول اچ لا زا کت سوگ نامسارخیکس ا ج رکا کد یکدم ور شنام زاکیک لما فتا اوطروا۔ یوم ےس اسار

 رھے کرب ےک یا ۔ ایل نکے فرصتو کس لاو سار ےن رافص بوی کک تی اہیہادوکررکٹ اپ ٹل یار ھچک اسارخ ےن

 ۱ ۱ ۔ایلےل ییا یف ےس ا کوں

 لب ال تدفین تسداپ کس ناتنکت سا /نایمید < رافص تیم بوق روا یر. :طق اکرافصرب ناتسرط

 ےدەاچ ےنرہ 2727> ےس اف مکس اچ لاین یر کل تم کک ناحتوکب وقت تنو تی ئانچ یی ر

 اید زی مای کاج شی ےی اسر وا ایگ ا اب اپ سد زن. نکا ایک رپ دولایت ےک رافص ب وقتل بج زعحب ےس عز کو

 روا کیش نواب نت یم ہال ون بوقت ری ءانج سا۔ایدرکراکلاےس ید ےن دی نبوت دز ناف بوق

 0 ......طب اکرافصب آوای راس

 ینا ےس کش کوہ ےن ڑی کتسادروا تاسرب ایکس چپ یم ںوڑاپپ ےک ناتسربطرکل وھبتسار ےس تقو یتاقااوہ ناور یم بت اھت ےک نص

 بق اتے ک یر ڈئادبردااید رک گلکب س ناےھج ےک ےن لاھتا ےک اوج روا تالاع ےک نان تلخ ا دریا اجتناب

 کلاس بوق نا ا اپ ےک بوق ےک کری وک لادب رکن کر قیر ےن رنروگےک ےۓ ایک واب اہ کے ر ل

 ےک رام ب وقار وا اول کیا بعاچ یکن اتمر ہل ےک رک سرد رکاب ز نب نم الرعب ےک ہدقاو ا....:ہضیق ان بنات

 ۶ ایلن ےس شا ےک ساون اسارقوایدرگت واطب سم ناسا رخ اف فیبر سنا سالن اےس لام

 ۔ایگ آی یم کج نادیرمر کف توھھنی ھب یلاتسج۔یئدرکی ئاھڑچج رب فاع جر کوم یکے تاو سا ےن بر نیا له رکن وام

 للاعب اره قاسم برق رجب مین کارت ےن یئاعجراکرخ روا وہ یا ناسم می ۵

 -اگۓ اجایکن ایب لٹ تالاع ےک ناک ایج ایک دے ےک ےک رک لج ےس فیل نہ ور

 شہر عم لا خ انچ یدرک شو یئاتسب ےن نی یی یئاڑیک ین ات وادی ز نب نس وو زنم نصر ق نب نح
 مقلد بان برک رک ن نک داال رہ پیدا رکاب ےس ن اینک رک اھ ب فاع لد ی ناچ نوا وسیع

 تموکروا یک وپش ٹیکے نرم یک ی ت ن ناک ےس ھت ن نکو ب ےک یا ایکو او سرگرم باز نا نصر

 زہ نرحب ولو یاس ڑوھکےکس یاری کت جی رپ ما ےک سیا ےن پوکی یا چ انچ دایک ہرا یکوؤاکتشطاسو
 ینہ نوا ایگ یی اسدی

 تیزر لس رزق

 دیزل اعباکی اب کارد لو تافد کن ات م کاری ز نب ن پچ را :تمولع یک تاند نح

 ضامن رافع ب وقار عب ےک یا ںی هک کن ای یا دک ایج ت ےس سم نام ارق ےہ کر پاط نبا گدا هی اب نا

 یکی اروا م م رب دو ال نت شق ےک بوقیوکن اسارخ واک واضب ےس سا ےن یاب ادعحب ےس رھپ روا

 یلوہ ںایئا لیک تہہ سٹ لوٰود یھت لس لو نا یلاتسچ یر ار ب اسارت رک حرم ںی فروااوہ باقر تموکحو عی ئاوپ اک سا

 وولجرپ تصوکک تیز نھ یئاھب اک اج یکی اروا اپ تاق یکے شاکی درکہاقم اک ولد نا ناتسرط غلم نروا:ںیہز

 (۵۰٥ر فط نج ) لاک نر اتا نیا سید ےہ یک اہ ۰0



 لقاصح متلب 4r ] نودلغنبا رات
 - لب گچ هژپ یوا گا دپ آکا ییجاومزورفا

 یک ناو نیو اے سیم وسدامن ےنپا اظناروا ایمر کف رپ نیبوزق ےن یوم نارود ےک تاعتاد ینا ..:ہضحیف رب نیو راک وم
 تشکر گی آے لیتے کرا فی دب تہ کیا کت اسا نات رف لارو مادہ دی ز نج ھ یکی رپ ےس م ےن نیکوذا
 وگزلایگوہ ضر اک تن الخ کلپ ئئ ردوا ایک ال شرور گن رک قره یکی رام فراز چپ یک ا ایگ اب رکی کت ساو جواب ےک خر
 درگ ورق ورش ےک ےس دب وک لاک سا نیک

 نج حر ںیم ناسا کل ا۔ ایک وکف رط یکم دع کلرک کک یی وا لکا یادو وردا یک مارب تر کل تر .....:تناثو کل تپ

 ویا کر روم لا اڑ یم سیل آک کل وخیپ . یئکوہ نج نآ یکن ارددادیز نہ ھشاوہ تا اف ے سیم ںوررط مکے کر راش ای ا ٹی
 نکی ےب اقتم ےک تیل نی در زنب جیک اوب ںی ناار طخاکم ان ےک دی ز نج جے لا ار لاؤ یئکوہ تیلامصم یکن ا یم
 تقو سار غانچ ۔ایکرانخ اکی مز دواہضاتمالم شے اب ےک ےس اےس فیل ب اردک یل بورے دی ہیچ انچ وہم ن کنار
 تا ےازوا کدی رت اے یکدب ز نب ھم یھی چر کا اہدوک ار ےن شناور هر نماد ما یادت تو یو

 ۔ایگالچ مورک وچ اتر طے ےک کاک دے دوم

 ینا اروا ںی تصدخ یکرضتمہذیخ دب ےک ےن رک نادرو ےس وہ ضبارپ ناسارخ ےن یمن ع...:شاعاروام روا ثییلن درگ
 اوج لرد ناسا فر تفر یر کت ساوثرو لا تس تناظر ابرد انچ یگ تساوخرد یک وص ےک توک
 یہ تسلی گنج ساوک یل ن برمعا رٹ اچ ےس ٹیلانکہ درج داایلرکروہککن وکی ارد ےک رکرایت تا وا نار لاک کام فرا
 اا ل اروا ایک 2 ناار کک تسرد ت ےن اک( جول ین اوم ناور ر پاشی ےس لابدروا- ایگالچارافب رک ولود چن اچ

 رنک اوکی ماس لیئاح ا ۔ایگک رپ ےرانکےس یگدوج مع یکں ویتشکرک تن یضاوہہناور فرط یک ت ےس دوپاشینم ےن رکگ نج ےس `
 شورا ابا لیتو سیل رم و یئوہ یر کی رتب ہک تقو ےک یب تار ےس فرط لورا ےک کرو رپ ب تمت
 فرط کیا ےن یئاماس لیئاساراکرخ روا و یو تم اچ بماند کشک کز در صا لندن چاپ
 لیگ ارگ ناب سرو لر فرا لوکس لار اسب فرط لاک کرو فت ت میک لا ٹیلی ورمعاید ےدرسارے
 یی ونوس وااید لا ڈ ںیم لیپ ےن فی خا ای ہرگز اور تم رف کر ضخم لفے ا سد ۹ے لکا ۔ےال اک
 _ےت ںی فرصت ضق ےک تیل نب درمگوچ درک ع تسواک

 کے س لاخ یا یی کتی نہ رت کی ام اکی ک یاب ا لک اروا یراق رک یک ف یل بور تک... لگ یلص اساروادپ زن.
 ایگ اہ ج اوم ترک ایقورفروا اپ لکل ےک کب ےس لئاسا ےس ناتسربط ےک رکرایت سی وف سا ون رو گل یک
 مم یاوکن وراپ نب ھٹ ےن لاکا اوت اید باج ی اکا ےس ھت بج ناک کت کیش کے س زاب ےس ی یخ ام ال سا ےسا ےن لیئاسا
 ٹیل نور ھکدعب ےک ےن و آے اراق چ اک یہ نیب ار لیپ نود نیر )۔ایدرگدناودرپ مل اقمم ےک ز نب حشر تاس ےک عوف نلاشلا

 ےک ناچ رج نئایمرد ےک نٹوراپ نج ھر وادی ز نج اب مزال روا” یلاماس لباس ادب ےک یی ایف رگ ک یل ن بدر عز اپ د ںی تمدخ یک
 کدی ز نب گے ےگ روز چپ ےنپا ےن رھدہب ےک ےادکت سلکن کلیہ تسلوکن وراہ نب جم یم یئا لی ہب اوہ مرکاذر اک انہ سم نادیم
 ےس اوہ یھڑ یو راک ار ارگ یز اب اک ا ایل اما اکر کشا ےک ساددرگک یا ۔ایگکگ اھب ھتاسےک یش رت ےہ رکش راساکںس اد رکاپپ
 رخ ا تراش ایکو م فرقو سنی تہب ساروااھڑب بناج ایکن اتسربطرکٹ وکی اگر کشایک ا نوراہ نب ھی ایگر دعب تست مر
 یھ تا سرو دا ہاکی اروا اید کشا ن رکمماق ںی یگراےب ےا ر کوہ وخ ےس لاا اید رک تاور ںی تمرض یک کا ا تفورمم کدی



 لوارص.....ھجدلج ط27 ۱ نورلق ن اترا

 8 کا طع یگڑوگاجروا بصنم

 راقات ےک نار یبا تم وک یک ا تقوا ایک کیپ مادے امام ل یاسا م ور ....: یک مک اعا فالف ےک مم

 زا ماو کی ایما ین ی نلاجھجروا ناتسربطودالع ےک نااسار نے تقوی اروا و بیام کم سو اس

 نامر ھی زہ ھت ہی ےک تاد یارک س تاج ایکن ایم ۔ ےک ںی پ آہ دنت آکا ام اهر لک ا ور طا کک ت لایا ےس

 ںاھتاوہزورفاوولجرپ تمولعی سکی زن نسب ایکس ا دعب ےک ےن ممے ی اروا ی ناری

 کا ھتیئاد اک اظلاط سی ردد ےک ملط تساوی با زنم شرط... تتح یش روا فرات اکر طا
 مد دجب ےک تاش کوی ز کہ دکھ اہک د باخلا نہ ہر کب کب ن 0 نب کب اھت نس ان یلسپاک طا ںیہ ےگ ھوا پ آو رکذت

 ہاشداپ ںی را ہءاتت عاقدافتکارپ 1 رم ںی نا کروا اپ رات و مروا وگو یکم اللسا اوہ ار ٹپ ہو ککں یب ہزیتردوا۔ ایگالچ

 یل رک ت تع اطا یکی اروا ایکو نامل ھجتاپ ےک سا ودرگاڈب کیا کم اد یھبر رک یت ات رار میت کور روا تحف ام یک ا( نامحنیاز)

 ۔ نکدنباپ ےک بہم یئا گول رپ انچ ید مو نیت رہی دیشب وارد لیتو مدح سیم ےت العےک منو ےن شا

 ناماس نب لیکن مرا کن ید بیغرت یک ےن رک تپ نار بطکں وکول نا ےن شرطادحب ےک سا. :راک اےس ےگ رب ناتسرط اک مر 1

 رو آل تر نات طے لورطاذ مر لاا ے ساق تاناحاد اش سا مڈروااھتاپ درک رک نر دق نی گے فرطیک

 ںاایکرومام وک نٹ ۔ر سود کیا ےک کل وز ےہ نات تم وعو ون نہ حی ن یاب اسرحادحب ےک ںوفدنچ رگ ارز ع ںیم ےراپ ےک ےہ وہ

 رمواوراپودوکح ون بھیک الو سلامت چادر وتو اجر تم اسکناس ا ےن

 ںی ںیئاورپ نامسرہط

 ءاسو روا ملعد لا یھب این زحمت ران اور ےک لاتا ےک جو نب... تاک لورا نات

 ںی لا ےئل ےک یہ کک نرو ور طا نوار وب پیکر کن نا کدام نت
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 لی ںیلاس ےن ڈر طارپ ںی اس یقاب ٦م اک شکر جی ارارفا راب اچ یئاوہ تسلقت ییربوکس اح لاوبا ںیم سج یئآ تہ ویک ساک
 نود ےک یاد عباد رکو اکے پس یم آر واابد ےد نماوکل وگول نا ےن ور طا کت ساخر یکن ا ےن ںوروصگ کی کل اہ ءایلرکہ ر صا

 یدک عام ریدر دی رز نی نصر ما قران لک من
 -اھوج گتقو سا ڈرا

 : ۔ےہاک ها ہعقا دب ۔اگل ےن رکداب ےس بقا

 ںیلاسرکل گلے دھآےنرصا: شی رش محب ےک یا ایک وکف رطیکدادخب ےس ےس رہ دوا ایک چے ر کیک ساک س احا

 ین نان لو کنار فتو ار رکی رم ںی ایر دا اڑپ سیم
 یول سار کے د تساکروا یک تل »هو راس امار ع ےن دتا نی رت ہر سر حب ےک یا کدے د تسول ا ےن

 ٤ ۰ یدک

 ےک ایج ںیہ لایا ودعت نایمرد ےک ںوگول نا ےگ ےنرکی نار ٹ ےک ساروادااد اکی ادب ےک ےناج ےرام ےک شرما”
 سسسششہس ہہ ہٹ ہمت _ لہ ےہ e ا

 لاله نت نم لپ( ریدر ) لر کرانه



 لزارصح ملم ے٢ نورلف اجرا

 م -اگۓاجایگن ایھہدتآ

 نبی نیب نا ےھت یی رادرسروارالاسے راس رکشے ک سا نی نب مالا و اھت ےب نم ےک شرطا....:د وا یشرط
 ی کس یار سخت ) کن نکا وقت نر دعب ےک شور ا ےن نساماد ےک ورا )نام
 ےواوسروا ۳ کا ےک رافسا ںونود ی )ےس یوم روا یر( قیاس اکن اکا )ید یش نجرافسا ےس لیٹ ودرگے سود ےک ںورادرہ
 : _ےگ ںیمناچ ےئ کچ دن آت الاح ےک بس نا اھت ب ح اص روا یتا اک دوم
 ایکداپ ےس بقل ےک “زی یاد ےہ جد یہا اھت لقمردادربپ اک ورا لاک دااداک ورا .. ی او زااداکل ورطا
 71-9 لا ےسا۔ایگر قمری نا کن امن نب یندالاسپ یھٹد یی ح روڈ ےن لا ۔اھتاتاج
 ریت ےک“ ارعا نیر صف 'تسصوکحیکن اسارخ ںوف نا ےھت ےترکاب ےس بےک نا لوس لا رمان لو ےدالدا یک در طا
 یب یل لزوااک ا اتر شمربدعرس یا یىا: 0 نیا ارق الخ کیا کن اماس یتب یک نافماو ےس فرط یکن اتسر طدعرس کل ا ۔یگس جرات

 ۔یدےد تسکقوکل ا ےن یکیلراکرخ 7ںیہ ںایئا ود دوم راک نا

 گراف سس اچ لپ ےک ا ایگ ۱ سا....: نر اک ما اق نم نین
 اک شام اس کولیروا انا کل ہک ن یا کوج صف نب مساقلاودادحب سایر ماش ارس رک لا ان کن بیت اروا کتب وَ ب
 هلو ای لب لپ ےنپا ےسارکے د نکا ےن یی لانچ ۔ یکت ساھخرد یکن و مر ارد ماھظناک ( )وا ےک اہلی اقر اک
 یکی اے اشیم اه نمی اھتاس ےک لای قاب انچ ۔ یکیرایت یک نک ی وپ رویای ےن ری یاد کاتن
 ہیاطخ اکا ےہ ا ےک کنت پ رپ اغین ھتاس ےک نام اک سہ و ےن م اق نب نا یک اوب رکاھکت سلم نی رق انچ ۔یئوہ یئاڑل
 ۱ دکل راه کس اپ

 نا نام اکرم چای لاس یا... رگ فا کس نام نل: وی ٠
 ر اکی ار ورق 0 اخارقب روا 0 یناودر کہ اش مزراوخب کولحسر فش زا ھ یک نایب نب ہک سیہ اور ئل ےک ےن لسی وہ کن ان
 سیو نادیمغ انچ ۔یئوہ یئاڑا کن اسمھک م ںوفیارت ںوداوہ ہی اقم ےس ع ونکی ںیم ول ماتم ےک تا ےک ما
 تارا نانو کد یھپی نب علی اوہ لاد شی آھ اس ےک ینا داور یار غم رکا کت سلم یلیل واہ دتا
 نا با درکوراشااکل ےک ںوگول نا ےن وھت ھا رک ایک دےد نما یانچ ۔ییدرکل یش تساوخرد یکن ساادوبب ےن جو ید ایلرک ارگ
 م ر لالا کرا کر اتار اکیا ےہ یکایک وکی یھب ےک سا ۔یہانپ رکا ںی تفلاع نماد ےک ںورظامکےس سا ےن ول
 رم نا رجر وتر( مالخاکن یارت )راف اید رک تاور تام ےک جت راہ دادخب تال اراد

 م نوک ناتس طرح کس لس شرطا نص سویا وک یہ ھڑپ ہوا پک ...:تراما یک ولع ںیم نازسرہط
 ای م تم واک ایت ان بقلاک م اد

 کر متن نسب نیس اهر فوم ناک قاب اکران نا ننه
 ال ادچ روا ثروم اک حاق نب نسب نان ساق نب یمن ری اک اھت ےس نادنامن ےک نی ر گد یز کم ن دادو

SLLسی لنگ لا ... ےہ رر  
 (×۸ز در ضلج )ےہ تا فی دیش نیا لا... (۱۹ر ظفر ٹج) شا نبا لایا سید روک ساری... ۹(7 )ایا لا



 لزا صح... ےھ نور نمایم

 ںی رت اہ رج یاد ناھا یب یش انچ اگے اینست ماہ کے فرط کی اروا کت یی ت ےک ناتو
 ینا رمن رع تو سا ل ایگ ؟ لش تمر یکی ےک رک ساھھ اپ یکی عفت تاریک آں اپ ےک ایلیل سیف الخ اک نیکرقروا ید

 کن اہ ج کیپ یارو چ انچ ایکن اور ےل ےک ےرصاحےک نار ھتاس ےک ںوراوسراز اچ وک( اوور دکر ڑ اکر ومان اس ناسا کا

 ہلمتتر سر قیر اب داز چاک اکن ناکام ) 9 ناتو نبات رس روا نم تاس ےک ںوروض م اجر ج اہ ر ےک صام

 ۱ لو تسلقت یر مر الو اوکر چک ےگ لر نورص رک نر ید راز ھا آبا 9 نو لا اگ نعش ںوروص٠ ے ںوروآ

 بگ ام ب تار کس اید ن ی1 مک عرف یورک ککے نوب کاک ر ےس واک ن یکم وا ایک قا اھت وج ےک یلایم اکے ںوروص ئاچ

 دارا
 توپ تو ب تم آبا یارک پل ےس ےرسود کیا ںوفدایمگم آس ہدابآرتسا لاع نین رپ یھب ار سدحب لا : :تبا فیس

 رق اتاپ سراب آرتساوک ی اک ب ناکا ےن نچ انچ ارم با سدعب ندرنچ راهش نا کرکره تر روا ۓورررک
 ۔ایلدساراک ییا ےک رک

 وار ی ایان پا کن نکا رب گه ناو حب عن اچ عن 2 70] اک رواواپآرتسا

 ى ہری اک اک ناکا کت ییا ت ڈی چ انچ ۔ کد کے ےس یلوکر روا ےرصاحم ےک سیا ناف نامی کل رک 1

 روا۔ایلرکل صاح ضر کوہ لو سوا رتا ےس جورو آم یگ لچ فرط ییہ راس ےک کاج ےک ںرو آلاپ آتما لاک نک کر

 ےن لاک نکا ںیم ج تاور دعب ےک یا ۔ایمکٹ ول فرط کر وپ این ےس ناچ ردوا نا ج ےک کر ر قمر تسوق یک اب ر تساوک انار

 لب رار متی تکوشد ناش یا کت ت رم کیلرواایگوہ ی نا کس اینست کار اہ ارتا

 ےہ بیس اک ا ا ےس رک سوله ام ےک ماکت او لاقت روج ب تب ناج جور یش نب رافسا حب < ار ...يوريشلرافسا

 یہ ایپ یک یشروا یکسر ان ےہ رافساوک لاک نی ناکام ےس عی گار اسیر اج روا بحاصماکی لاک نم نل اد یش برافسا کا

 9 ری یادی اچ رای اپ ےک کما ننک کا ےس شی امام کول ور یش نئمرافسا۔ایدلاقڈےس کشا اےسا ےن ا
 غسل ناجا چنان کانام زودایکن اور ےل ےک ےن رک نم ناچ ج کے رد عوف کیاوکراغسا''ےنرکوادعب ندوی

 رر اب
 سا ا اک اوکی یا ےس تاریک اراک کلش طا نب اذن تو تارزور کیا 2 :لفاکن یس 1

 ۱ -ایگوہ شپ ورد م تیام ہوگی یارک ل کے ناکمرو ای درکل رقبا درج

 لوے س ہشداحاویل نا ساوک نت لب فلک نا ید عرالطا یکہقاو سارکالب وک لود نیکاراروا ںورڈنایکےک رکو ےگ ا

 نادعب ےک کا ۔ یگدہہ تیانع یتاربرص یک وفود یشروخ نب ییہ یل کت عیب کی فاسو تموکحیکس ا ھتاس ےک فردا یکددوابکرایم یکے تر

 لی ناکام تاج ان راس اچ ۔ایلاولب ےس شوخ کسر هو يشنرافسا روم قفس نوک

 نان ید لش لود ورکی اح چ ےک رک ترم ںی ےن یا یک یک یک لاک نب ناکا یک نا ےن وہ ےک ایگ آے

 هر ایر ورا کن لوکس رک ناتو دیر نر اقا یوم تکرار اکر غرب

 ۱ اب مت س نات نیس ییا

 . ( یار فور لپ )ا نیا ناک لک ےہ ںی وج ےہ باذ و یم یک ات ےہ یر اذ ھو ںیم نشیییادیدجدوج وم سا اب. 0



 لارج مالم 2 نورظنایرج
 س ل

 امو کاپ نایت یاب ےک تہ کوبا رکے کت ساک اغا آت ون کج لار '۔ دکل تپ افسا و راپود ےک کرا
 کتان ترم یکن اج جاکر افسا ےن نام اس نجرھتا نج ان انچ ۔ایگوہ لاتا کل ا سش اوہ ہک تں اہی ۔اہرار بھت دا

 فر کنترلر ام ایزی نام رک لا تصوف کر فسا پاتر
 شب یا اما ناتمام ا ےس دمو ره تاب ےس عذار چ اچ سید کک
 روان شبا ورق ران نیو سد ید کن نکا لال اس اک دواک اذ اق ب نک تاب یتا ایکو
 یادم اق یم ن روا ناکام ایگ ۲س گج ناریم ےک کر ات ںی فایھیرافسا ےڑپڑود ےنارٹھچ ناتسربطے ضق ےک داور کک ر یی اک
 ےگ سا ییہ ایپ یف در شرع چو یگتداع یکے رکو اوم پ کوچ لوھ ابر ارزو متال ایک کاب کیک ت ساک

 اور ارت هدر گر روی دژومچر اس لک انس لوس لا

 یار نسترن ترمیم رب تس له لباس روم عکس گلد روخ تسگدع ےک سا... :ماعلل وب کاو
 اک اه رز یک قلم کنار ارم ناب کر رت کشور طاب ین یک اروا یراق یک
 ےک تو انس یم نا رجوج ںیم لنا ےھت کیش ںیم ےروخموج تیس وکول ناوک روا ام ےس نکالا تیس ںورالاس رپ ےنپا یتا انچ
 ۔ای درک مڑ ےک رکی وکب سے ے کیا وہ لئاد گولیب یکے یش ایکس تام

 تعا حا الب ےن رافسار لب. لاڈ کس ےن ےک وع رکا عت وی انچ یئوہادیپ یگدیشکو تنے ںاوکل وماند ے عو سا لک
 ار نزد سيراق ایدز گازنج کوک کن اسار کام ناما یب کوروالی پکا اا ورق نام سد ناتسریط

 ه آف س اچ لر الو یيورطا نره جن فرط رغ با ن الی یک کاور ا درناو آراد تالا ہک ر تک: نودا ا
 هک مود دف تتلو درد اک اےس 1 ڑی کرادرم کیا ےنپہار کوہ شوخ ےن رفت وبا لیدر حورشانھڑپ ہبطخ اک سان ےکر فکر س

 ےولک نارادرسےر سودوگکرفتڈارواایدرکل مجرب دمآک تا چا ند ےک دق یص ےن یاب یال الا یکت اعقاو ناوکرافسا ۔اوہ کی شو ھتاسےک ںولولع
 یل اں وکو نا ےس تیمم کر يقرب ےک تر کیا ےک اہ کک ں اہیایدرکدیقوک بس ناپ ںی دردی آے راغب ے کرارا یم

 رجب ےک توم یک عا تعی یک( داماد ےک شرطا )یاد مک قہ نک ں ب ےک ی و ا رکم. :لوق نوم
 تم اطا کشور طا نر ما لپ لار وای رپ نار ج دب ےک ب تھی کت سوت ییا ےس یکایک د بقا رمان ہوا یک
 ایگ دنور کک ایر ل ن یکے دع ےک فروا یورک ا پاتر روز اد یه کس نکس اما شور لوت
 وار یی انچ ات روگ و کیا ےک لی اد اپ ےک مد اھ نام نب نادوشہو نب یکےک کر فر رهنما لا
 وک اروا اک برم ںی ورک منو رج اچ ایر دوار ےس ناووشد نہ یل وت یگاراب ہا ب یک ب جب رب اید لاڈ میت
 ایر تاسف واایگگ اھب رکن ر فیر نج اول فر یکن اتسربط رابود ےک کت سار آو

 بجے انچ اھت کن ساب اوج تم کت مکن بابت کر تافو یکرغنت دعب ےک سا ..:ترافو یکن رواش
 رکل یب ناجھج ےک کار گوک اھتاٹی اکی اھپ ےک فنی ھا نب ننیےن سا۔یکرکت سیب یک اد نے ی اوت تپ تاب ہی وکی اک نم نئاک ام
 ےہ تھیم ترا ےس لور لاس پس ےک ناچ رج ےک رک کی با ند کیا ےن نی اھتیق ییا یھب اکل ارب ںاہجایدرکرن: رھے ل ےک ےن
 ایگوہ لاتا اک اں و روا ایک کہ رک اب نر اک آں یہ ںایئاڑل یک اروا یک اکا ےب ءان یا یف

 عرف نا ورق مرک مکرر رفع. لا ی: تموت کر انہ کرا
 روا ںیہوہ سینٹ یمرافساروارفتقپ اھ وج وم یو یش نب رافسا شری راستفد سا۔ایدرکخ روک فرط یکی داس رک کد اب آر نوکری آسر باال مم



 لالصح۔ متلب : 7 ٠ نورلف نار اج

 شو یھ تہ یس یس یش سر شس ہر ن سہ ےس شہ شش چسشی گن

 ساک خب کس لس لپ لپ ےک ا نھ نہا رکا یم نا جوا اگ گپ رافسا ےس گنج نادیمابرذتاپ ےک فی نریم

 ےل ےک ی ہلاک لب ن بیس لوما پا دادم رگ رفتی ذس گاد ن یک یم ات تااو تم مکس یاد قاب

 اینتر گل او فر یر نکا ادکن ارت لثه ا یکی ذپےر

 یوم تافو یکن باک اق یاب ہت ےن رگ از ہد ایز کی یم ےن سا یکی مول کشر طرف نی لی ںی رمان اپ جم...

 ےن یا چ انچ ۔ایلرکدضق پ ےس ےئ واورم کک کل اہ ۔ایگالچ فرط کم د ید عب کس دا تا فر طناب را
 ناتسر کن اکا ردا اکا نج اکی ایم کیی ارب نات ریت ےک اا بج رھی ۔یارہ ےس تب آی روا ایل کس رک باکو طخ ےس مدور ا

 چپ تاب ےک لب کس لای موو بج ر ار حس بقا و وضلقا بح اص روا یک یب یک را گرفتی یا سنوناید لاک ےہ

 اب مت اسکس لط کت کیا اید بقا.« گی سیب گی سوکت

 لایت ےک ول نہلودملا نگر تموت کن اچرج تنو ناک اح چ ب ناچ ج ےن کا یم طض .:تام فک واورم
 رویم ن ادعا ےک ی وم اروا کی یارو ںی وہ کرارا ریت اچ انچ ایک م دکر یھ کس سرما کد نانوط یا

 جت ہل کوما ےک یا کام ےک مروا اپرا ہی ا ےک ں ومو رپ ںی ردا ایکپ ھت ت ںوڑاہپ کا امت سراب بیصآیمک

 تم گرا یرف آن نسب کس لا عرق تاقو کار ےک رہ یا توات یا شہ ۵ کہ گلاب ا
 یکرصاتلا یورک اوج ےک لوبیا داد ماکو انس( لو ) سلب نو دی ایگ او بلاک« رسالا

 ۔(٥ہدحو هلل ءاقبلا و )یہ ددنمروا ےلںوڑاپپ رواکلا امگن لا تراماد تموکح یک نم اڈے یرافرگ

 ےیلیع ا١ لوو

 ےک توکو لود یا یکن اروا یک فارما س ہر اقروا نادزیق ےن ںوہنجےگ ساحل هی نا ےس سی نامل

 -یگ یم برضمر وا قرشنوج ےگ سرد

 جف یکے رک اب ےہہک اقروا نرد ناتساد کب ہرن ےک ناپ وامهہ۔ےہ ےس ماہ یش لئ یں ول دیبع نا لگ لک ںیریع

 ڑوچوک ڈی تم ےن باکو اب ےک یا ت ےک کلھ اےک یکی یک سابا ہللا لوسر بکس یم لیخ ےۓہاےک ںیوکول ناک یر
 مس تند و سا »دیس لورم دیش یا های تست تل کتی کس کنی

 تم اا یک ل او ضفم یر دن ےک رز لک نوم اد یک تقد یئوکے کوبا تم ابو ری ز ےس اتتع ا ںی لاتے یل یف ز

 ۰ ۔ےہ اچ ںیم یکدوج وم یک نل ضا
 تل اهدرکتس بیس اس چسب قرفنلپ ےس داقنعا لا سی تایداقنخعا ےک شامی روا 5 :ے یئوہ یھب کاور کل کت یو

 ت یر ساکت سیو لاری بیداد لا آن نت یئوگے تما یک و گل تراز یاب ل

 جست لی تایرتفمتیاورود لوم کڑی اروا کیم ا

 م ذو دیشی تو کچ اب کن هما ايم ویگن فریم یک... چو یک فر

 ےس ریہ زا لش ےس راہ ےک نکے لودی نرو ییا سم تاز کا یک ورش تردد آں اپ ےک نا ےن ںوتیشرواایکع ورخ فالخےک تمولع

 ردیبشو زرگم ےک ب :ریماد فیلخوتےک رک د روکنا ےس تا ا ترضخ ےن نیب کم گا ےگ دید ںورٹفحاب” تك

 لوک پ آم تاد تفاخر ا یکے یک کپ پ آ اچ اے دبی کر باخ رزرو ترس نا یخ سا



 لر... ۸ اب نورلف نباتات
 روا( ںیہ ےک ےن وم یف ےک )ےک وہ رہے مان ےک یار ےک یا پلار وجہ ھت اک ن اردا ےک ےل رک کہ ہعیش چ لک سل ل سس تر

 2 لب دی گولو دے لک تنافر کن اردک دیش گاج

 یم ےس نارا اب نا رطح ےک کا ےہ ا نک ت رقت عب ےک تر کد وزن ےک ما... اک زیا
 رزق 2 وب زاتمتس تمام دعا اطم ےک تیصو ےرکید دعب ےک یقداصفار فہ ےک نا بلا ئ ےک ناک نا نی بالا نیز
 دا الہی شا اود رک یا ےک وہ ہد کود رحب ےک وار دیش فضا یکے کهتس شف شا ےک تماما یکن جا ںی
 ے نارکوج لقتْیہ مام!ےس ید اص کے  ہب بہن اکن اردا ںیہ ےتاج ےک موسوم ےس مان ےک مابا کک فد کایہ رر شخایتا ہیلع امسا قر فار سود
 ۱ ۱ ۔یگف رط یک شا کو ےن

 انچ یخ یک ادار بشرا ندراہ ایک حورخےن ںویچیادعحب ےک لاقنا ےک( قداصر مفت )رلاو کس نا... :دحب ےک تافوایکا نراس
 هاب ین ای اتریش اراک ان ایذ جج ادب دعب ےس پروا ۔ایکدیق س اپ ےکر فن نب ینہ ارکر افر گے ہدونمدی دکن اچ
 نادعب ےک ملا یوم ےن وتن ےس اڑا وق یی آو توک اےس قد تور شرایط سا نیک
 رار م تہ کن وما ضیلخ رت ودایز نام زاکن ا ےھت شٹرافوابروازاتم کیا سیم شا فض رد یی ایکم یل قیم مااوکاضرایلحےیب ےک
 انک ور ںگول نا ےس فرط ںوراچ روا ےس ومر باف( ی )اع ں ویلا کیچ رح :e :تافوروا کو کا اضر یگ
 نکن لب تا اھت ی ناسا نما فیلد ناو دات بک یا ناو لس ندای تو نیش

 سار ی تالو توک ھت ےک کدہ ےس ما ےک نومامہغیلخ کر آرا تاب ہیک اچ اتاھت یک ا۶ا
 ےج اس ےک سااضر کروا درک روکے اج یک ار ےس ناسارخ یم مالا یکس اوکن وسامہفیلغ ےگ وہ فرخت ےہ نومامہفیلخروا یکت سجی
 _اھاید ال درہ زوکنا ےن نوصامہفیاخکے اناج اہک ناب سی ںوروا۔ ےگ کل اقنااضر یکم سس تام ساب

 ےس ار کد اھ یکے کت دایع یک اضر یل یرایب ند کیا نومامہفیلخکےہ یئاج یکت یاور :ے طلف تیاور یک ےالدرہز
 0ص کا چو وب« اید باوج ےن ںوھا دہ تی تی وہ ےب پ آب ہکا اوہ رکوہ بطاقم
 شوق ےہ فاصو کپ دواا رہ کلا ےس در زوخ یکت یب لاا لو رانی فن رر س لند کد
 1 دب یک یک ا اب دد ےک نوم ام ہقیخ ےس وہ رق تم رگ ناب نا ا ای رکن امگب دعب ےک تافو یک اضر یمن پوش
 تگ ےک نا نادری شیلرقروا ینہ تافد یکں وہنا هد رکعت نکات کوے کتب

 راچپ یھب ما: ےکداوجوج ےب ماما یگدپ ہب ء۷ بق یب ےک نادعب ےک ناک ابن ایر سدیم... یابی کما
 یش روب ےک نا اہ داولدرپ زون ا ےنررتقذیلخ رکے لایخ اکدیعس نیا ےوہ نوفدم سم مٹواایکل اتا یھب اکں وہنا مدح لاش ماسک تاج ے
 رب تو سازواےھج وہ ادیب منکر لوک سو ات ےک تماما کر کک ےس ےک بارک ابات داتا ےس یر خا
 ا شہ دہشواای گہ لاقتاک نا سم یر کک تل اہیام درک یت ںیہ د ےک داف انچاوہادیپہرطخےس ناوکت قو ماکح اھت وہ شے مانےک
 _ۓوہ نوٹدم ولی کس لاو

 ید ارفع () تا (۵) نیب اعلا نیز ۷ م) یش نیس رح ( )فط نس رح (+)ب یل تر (۱)۔ ےس حرط سا پیج یکم ارگ شا نا... ۵
 یھ ےل ےک بور جت کو ےس اہ را ایکراطناکن جینز ہما یدہم ھم (۱۴)ی رکا نس ش(1) یر اھا یل ۱۰) یاد اوج ھم (۹)اضرلا ی۸ )مشن یو (ے)
 کف رط کریم اسے داز بج اص ےک ےل غئ وتر تدہذیکس ارداھت تاج اہکار ماس لیپ کش سا ےک یاج ز لوقب...٭0۔(۱٣ر یف سرہ )نگاران مس
 (م٣ صر ہڈرلج) ناددلبلا مچ س یھی وہ وخ اےک وے ی ن یار نمر اکر م ناکاو ایا م ےس ےرسےن کے ت منت بجا



 لام... مالم مه ۱ نورظنب یر

 ایا اوج اپ ھشدھب ےک تسافو یر تے سوخاری تو تافو یر نت ۰ :ی سن

 سال ایک کیے ںی ےک وہ مارکہ روات ےس وہ لاو ںی ناکہ ےک داد پا یم باد سوتا ےک ہد یت یک اناج
 یب مدواےگ ںیہ دودنز دوا ںی ہدنڈیبہک ںیہ تھک داقنعایب روا ںیہ تر کوا ےس بقلےک ««تچ روا« رپم««فگدلرپ لا 2-ماده

 دالوا کی ہت رفحےۓ وہ کل اق ےک تم ایا کے سود یکے 03و را کارواں ےس زنرکراظنض ایہ اکے ن ےک نا ککت قو سا یے ک

 ۔ںیہ ےتاج ئدای ےس مان ےک یر شئاشاےن او 0د رگےےک نا ےس تبس نم یماروا ںیہ یم وہاب قتل سس ںی

 لی ہیچ کک قو سا ۔ںیہ دوجومہل یش یقارحر وا لح اش رک روت وب دی ےناو تام ےک بیخ نکا... مال ی شما

 تسپ ہرایزنروادنلبہدایزش ےس زاوآ یئایمددروا ںیم تاویل ہپ ےئار نک تیہےک نام اسوز اس ہلمجاڑوھکک یار کو ٹپ برغمزار ےہ اوہ مولعم

 برقتف انیلا جرخاف دوقفم قحلاو ماع ملظلاو نورئاح قلجلاو نورظتنم سانلا ناف انیلا جرخا مام الا اهيا” 9 ںیہ ےتراکپ ےن

 پا ےنپا کڑلیر تقو لا ںیہ ےت آل گن ناس ہورانکےداتسہ ہک آ ا ںیہ تاج چک ررکیسررکککںورقف ینا” كراثا یف ہللا نمقمحرلا
 ی لاداد لیتر کنان ںیہ ےت 1س یاد راد گی درود طی اروا ںی ےاہر کوک اره روا تاچ آی و وام

 کده لپ لوح آی نا بص چو نایاب کد فوت روم کرک گرد رب ے
 ےب روا یا ھت ییہ کلام ںیم ےت رکا درگ تار لری تکاب لا گل ساده مکس وک نا ےن ںادواے

 لیزر اچ لات کتری

 کل سا یٹہ تمام اوکس یاس 1 جی ےک پآدعب ےک یتداصرفطتے ناگیب اکی لیع قزف ریلی اس مدح ےگ قداصرش#

 وال الی اا ںی ےک اپ تاو یہ کاک ےس رونی ھی روگ ایت ایکب لطوکن ا ےن ہفیلخروصنفتتڈا۔اھتاکچ وہ ےلیپپ ےک یقواصرفتت لانا

 ہیچ ےس تافو یکق داصر من دلاو ےک نا لاختااکن ارچ رکا ےاج ور یئاب شد وا ید یتا ودبعاکتمامارکں یہ تھ جل سا تمام اب یوم

 کیک زن ےک ہیلیع اسا ےت ےگ کل اتا لیپ نا اھت ایام رف تمام لب سونم( اہل وا تاولص) نوراب ےن یو ترا ایج اھت اک وہ یجب

 سا یم ےراب ےک لیا ا نی جج ےہ لا کر اتاق کرانه سیروا یکوکےک نا اوسدارھ شی شو

 دل ی دقت ايام هل تم بس شن روس را لس کا دوپ ےوگددم ںی اس کی را کی لو کلی

 ںایاشنا ین اگوہروتسذ پر رنو لپ ور واروقس رانا کتو مابا تتر ںی لاق ےس ماا تو یک یو نت روت

 روا لو آر وا ند ےک ہتطج ےس ظاحلےک ددع کے ہ یھچل یخ اکی اح اما ہقرف۔ ےگ ںوہ ےہ درکم اکا غیر ہ اظ اع کے ساروا یگل وہ رہا

 ۱ [* 0 اس یھی نک ںورامتس

 ی ےک ادعا ےک نا ںی م ونک یہ ف ورح ل کا نہ یلیپ ےس بس یم نیبروتسم دیس يا... :نپ روتسرما

 ر کر اقروا ینا اکت طاس و تمولکیکس جے (برغ قی اف تسوکبحاص)یرهم اشاره نر بیل اے ٹی ےک ناپ قر

 دارم اکسل نت روا تسکین لب یکم لیلا رف یا ااو اھت ںی اکو ج افق نایب لاو

 اھت یگ اد این کب ےس فر طی هروصن# لاری ےک کار وا بیکار وجایب نوک شو ب رعب لس قالب ےک یا اھت یل نج دیعسم

 ایوب باک تے یلیع مسایپ بت کل اتم ولکے ںوھتاپ کس ناتو سر اھت رب غا رفا سش

 پآ اب ےک فرط کرام مالےا ہجرت 2(0 )جااپ ت کد زی یم ناتسردنہ .... 0۹۸ر فخر ملج )لحاب لا یک اتر یھکیر 3

 - دم مدت پ آت عر کی ادت ےل فی رقت فرط راج اہ اک وہ ما مل ی نا لا نیر



 لقاح... ملم ۸۰ نورظن دات
 لک یت کال ندع لینک یوم کوو رکاب تہ ییا س کتنو یا ایکو لقد نیل یل رک شوری کس
 ارپ ےس ل یک یک یوا ںکا ےک کاما شا: اکتموککیکل ا بشوج رہ اط اھت ادرسو سراکں وحیھز وا لو ےہ راکن کک لن نب
 سا یب نل زر را ےس د توکو کت مابا کچ ماورا یگ ید تاھا یکے رک نج وک روتر دیاگ
 روات مدد ن کما وکں وینا ےس اروا اید ل اکر ےس اہ ووک ن یک خواب یتصروا یارب یک ترم سج روا ا الی وداعا
 ےرامس تقر فر ہور ل شور لازما بیتا کا ھانرک کہ دربوروااھتیتد توشو کت رام یکرحخ آرہا ۔ایدرکہ اور فرط کب رخم
 یت یگ فارکوہ تصخر ےس تم کا ٣ی ار وااھت انک حاص یش لئادب وبا ےس شی ںویچیا ےک یکدہلارللادیھح ایگ ب با او نب اقرپ نیک تک
 یک رف نیزرسوکں وینا ےنپا ےن قداصرفعچےس بجاقفےس تو کالم انکء بج فری ۔الهدرگاڑب کیاکہ لعاب ہقرفرک شکل
 اک ہدای زوج پو رکی یااک ںیہ م چاچ ایل برفی منو تو روایت تیغ سلنا چاق کد اور فر
 بہ زن لاروا اوہ لقاد لک فا نی زر سب ینا اکی داد یع) ناو بر او لئاشردا کیر ر سیم بد تاک سکا ےھت ےس
 روا کوہ لام ےس اوو صقار کک ت ل اہ اگل ےن الی وا ےس کد توکم ب کا روا ایکو فورست یم منازل لوکس کلم
 هل اب ےک نایب تاماح ےک نا یبا کا یج کل تب کتباو تسکین"

 نی مولا قرص رہ بیکار ق نب یبہ لا رطوادیبع”ں رکنا اکتمولق ن ادناخ ےک لول یب: : نار ایپ کیی یب تود
 ےس دنا کاتر کوو یت روا ےس راپا یوکک ی اے ri ےس بسا ےن ںوگول شے شریغو نادربق لئا ت واصرف
 ےک ہا نت ےک الع یارک انب یا روایت یکایک ایت سی ےس راب ےک نشو دف ےک بنیا رود ےک ر واقف یل دارا تنالثارادوج

 کس یرافرگل ما سا شاپ کا نیا روا نادر اب کس بل ناب ناف کر ته ل ته اکیا
 نور یار افشا ےک ون فیش روا اتید یوگا کے وب نے بش یا( اھت یگالچ فرطیکب رخمہتقو سا )اھت کت اور سی ےراب
 ۔ےہ سن قهوه وب یگتعقو کل ورابش یت تداہش وو 2 درک ے ساوه نور روا لپ شو
 تفلاخخ یم ےراپ ےک بسنےک ںیہ دیبع نا م دار خب ےس لک تم روا فب ےک ںی ریہ اوج ؛ لابع یب نااعیش ےس یکدم کیا کے ہ ہیر تاب
 وخر رپ بسنرفپ دوطےک یہا اب یار اله حیا کت شل تماما انچ ۔ےھت ےہ رک( دقودد ےس جو یکت باقر؛
 لوقتعاطا یکن ای ندی دو ہک اسکی لوکس ںویردیع نا تو ےک رہ غرطف یش بہ توده هک یھب
 نا باج یکەر خو عئارق نویرو ات یئارصخای یدوہیابذک 0نا ےن ںوکول نوا ےہ لٹر نیت ئی نو کب ناک نا تاب ہیروا رک
 _ے یٹاکءانگاکٹ وھروا 90 یزادرپءارتفا سا ےئل ےک ناچ ایک ونگ

 نایفسوباروا یلاولع سیم ہقیفاروبناکن ا سم غورش یھ ںیم ہیر فاروا نک رشید هورگر ولی ام کس لو ین... ورا کل وری
 لباتوکںارک گول تے روش نم کب رخ کات یاشار روایت یکن اور تیرا ےن واصرف نات ی ام ےک ناجا: ےس ئاج ےک
 ےن ےرصددایکم ایق سی فریش ےن کیا نگ سی برغم نشزرس نایغسواروا یلاول یم انچ ۔ے اش اک ی ل اہک انب تحاردز
 ماتم بیکار کت نو یا ایچ بہ ےہ لم ںوتالع نا ےس طم ےک ںوفد یا ےک تافاضم ےک ماسک ش لوڈود - لر ام قوس
 هری ریز یک اوت ےس آے کت رای رق کین یک بج لو هرکس لا پالت تی

 ںاہی ....9 ۔ےاتلاج ےس ںیولدوبی بسناکن ام ےب لاخ اکی زھادبح ریما فنصم ےک برخر وا قی فا راتو( رفرف لج )لکا نر کرا نا کک
 ہن وک وم اکے چ دد سوا اختر شاک ےس جم فیرش ٹی دح۔ تاب یقت یئوکاپ ہصحودیدنیپان اکہ نم ےہ فاسغت حاو ۔ےہ سا اعم اش یر
 نارد ےک تام یا ےک اسے ے تاع ییا رک ناکام... ۵-این لب ست اء لورا روا ںیہ ترک
 فصل ) ناب سا اک واھھ فک آل ارت قو وق دا داق اہ ایک لم نو وصی روا ےہ ساکن ود



 لڈارصح....مڈیلج ۸ نورلف ن اّتراج

 ےن بیاہ تو ےک یاو یآے کت رایذ کب یک ئے ال ند قل ضا بھئی 0 نشیترم کیا ....:توکذ یردیبع یم نک
 دایر اس ےک لین ھم ےل ےک ےن الی روا ےن رکم اتو یب تالف تولو ںی نسصوکب شوع نب نل نی مر ےس سیم ںویجتاس ےنپا
 نت اطم ےک تیحادہ ا ےن مالیی س ںوگواوکت وو سا ےک وہ کیر لج یا ڈے الاو ےن ومر ب اظ ووم یر ہم برق ورک یارب

 بر لوقع فکس نفر فرا د توگو ںیہ فورتمرواروپمشم ںاہیب ےک ناوج ھتاس ےک فاص نا: یفدہم ےک ل آر کک کک

 رو شب هوس ناب« ایل نیکو اھت ےہ فنی یخ ہایاو رحلت ی لر وکار روش سبک روتر ایوب

 2 0 فرط برم

 اھتاترکا ید میا یک ماما بہن لوگوی کے س تبس نت جاي تس بقا عمارت بسوی او تاک
 من ھبےس شر یکم یار اپ سمت رگ ید لاو تیبا رو ناوک ایہ نسبی اور ام نک اش ترف کب کار
 تخلف« قاب اچ ۔ان لیپ کہ ہم کا کاک کاپ یم برخمنش زس دعب ےک ےن رکل میت درکت یاب ید

 ںورادرس روا لوستر ےک ماکس تورها هک یاس نگر اروم هر ند تار

 1۷ اسم یلالب نیب یی نم دوحسم(اھت ےس فالخا ےک نا وج )« لورم قند( غاش کیا یکہ ا لئاوج)( ناکم یب رادرس)ثی ت نب یوم

 یا 0 - - 2 ےن یابی گلا گلی ا کت اقالط ےس هرو راکم یوم روا

 تار ولا یک س اوترو یکے برخت کل اس سا ےس دماشوخو تم ید تفو ےک یگدورےس رکروت زیب اکت اچنر وا نب راد جالفوکت بحاصم

 یں ورش جج پک تالاع ےک ںی دن ود رکاکن ا یب تاح یل یک وت یکن اے ںوکوا ناپ ےن اھت ید آہ ذرات کیا

 نارعب کس لا طساتب تالاعهس راس ےن ںوکول نلا ؟ےہ تیغ ایک کی اے نوک ارم اک ادرک ایک تضایردے روا یکم ولعم تیفیک

 ٠:برط:اشداپ ےک کل وتر اربسی حس یخ _ ںوگول نا۔ایلو عو اکے ہد توگد یی بک تاود روان س الیھپ ےک بہم اس لاک

 سا هرعواکذ سد الد ت زاجا گلاس

 اگے تاج اجناس رز ےک ںوگول ینا سم لار نا اکرم باکس ہک ل اخ ےن ادبی :یگادر ن ایا کرنا

 رفتار کن پد گنج کوم اراک ن او ریق ےن ںوگول نا ۔ایدرکجنوکف رطط *یکب رخم کتا ےک ںوگول نا ےک کت سردرفس ناماس
 لس گرا اقای با کیا نا کام نت ندرت بھگ یم یاب وس رش تو سا 8
 یمن وج ےل سا ےن یاب رله مک بنات نوع لپ سنا نور ما کیا

 نور نب شاید رکن وک تا ےک ںوییقاس با ےن' یارب وا حب ےک ےس م یت ندر اچ ود یک کک ۶ آی کارا رما بحاص”

 کاپ بی نام ینوج لم "ناز ناکر < تن مر والا ئر پف در اس کک

 ایگایدرکن یت وا را ما ناکہ کیا کس میکس ارام اد

 چ چوم لکو یکے کاتی اہ یک دهم لازم شاپ سرکار وام رک
 لنا کلو دوا ےگ ںوہ ےس ںی ںوکول نب تہب ےک ناب پا نواعم روا راگ درب ےک ناروا ںیہ اہ آپ ماقم ییا ےک ہک ترا یھجود بینا

 یھ الع مت یکم کیپ ےک یا ودرب ییا اک ما لئ ںیم ںون ےڑوھتاگوہ اب ےس نامتمم ان کے لوم ساو س رےہ

 مت اغا ےس نکے بو یکے نوہ ریز زر اوشدرواے ریو کت ایفیکیئایفارخت یک ےتالعدوا ےس ہو یکے ندہرود ےس زکر م ےک تموت اب.

 چ کچ ر زیپ سیم ےراپ ےک لوقالح ناروا اه و یکی کت ساک ی یہ کب اتت رایی اناج فرطیکب رخماکرئادبصو ا. .9 برش تمرینی شن

 طبس بسم تک سرا تموم ارد عادی تل کس وَ هتل



 لقاصح .. مّترج Ar نورلخ اجر ات

 7 سک ےنوہ ے رکنی شالع ےک تصاما کت ی لارو اکا تن ڑب بہن اک ا تہ تسب آب ا ےگ کھ
 ے ر دے لایخ اروا پہ اوج ے ےگ ہر اپ جلد می تبلت مات تو یا رکاب وان ل آتی
iاچ انچ ٹوک باا نیہ تا نہ متارا تیاریاں اطا کت اعتاد نا۔ ےس ےس کدی ےس م قرش ی شادو  

 تفل انکم اریاوکں وراد ےک ہما کر کای جج ںی اد رکے د اوچ تتت ابابا اربا ےن ایکڑ اکی دت وا یکمرد ےن

 ارب کوا( لاک ماتم )روم بد ابرو فی رسا ون شن نی لی لاو شان یوزر
 شیر نار یت نج را ہعیعلس تر هر اقا حس بقا ےکر یماوج) یاس م یم سیم ےتا۔ےگ ےن ہمکل ٹو پل شی اعم ےک
 خیمے راہ ا ےن سیر ےک ان ناس ب)'' ناللقص نسب ناسیپ ےکرمروشو حالص ےن ںوکولنلا عابر لک لڈرباداا
 ناپ مالش اربکا کتا ؟ں رہ درکے تاج کہتی فا ما )می امکان ید لانے رش ےنپا کول وک اہک“ کاکو
 ام روشماکم عل اوکب اب سا ےن ناقص نب نایب اھت تمل یم 0ی

 روا دیار پول یو منے تابلو را وہ تح امو ثب ےک و مراح لم تمد ےک الع ولوو انچ : لہر تورزا یک ڈادبم ولا

 سای ساک رک رے ۷1 وا E E ا ںالطا یکی اوا ں ویا لا

 ےس نج ایگ الچ' تور زات رش ےس کے نا | تیم ویا سا ایوبی وک ساوخرد سا ےن نص یکت ساوخرد یکے اج آ

 ترور کشادہ وبا نسل وان نکس وا ناسخ ایان راگذ دیو نان یارک ہہ وک نام ںیم ںونوےڑوھج اھت شک یا ےس عرش

 سش تام کن ایما ییا روا ید کرو اشک ادیت ےس یا یک یب ھت ےک اب ےس ل ا ےن ںوہنج ھم اپ تمہ رک
 ہرا ان یراق, - تسارد تن امد اب سرو نر نت نر < لا ےک دز

 ےک دعب ہاروا ناس ےس کاایک داش کس ذغاومے ابو کے ےس درا تب یکداضفوکہل٣لادبقولا ےن یک ہی انچ تر کت

 راد درک نی یکدہ ہیک کی یکے ن کر وک یوکے ےک رایت یک یبا ےس لاد اتادم سیب اک فو لادن کوب ای ہاڑکھج نایمرد

 2 ےناج ےرام ےک دہ ےک رو س01 Ûr لئااھتدقتضم اک یاد بنوا یئان یب وبا یئاھپ اک یہا

 ےگ هوس

E 2لش  iمت ار 2  

 س نا ایت نایمردکس همان واشر وان اچ . نور ےس ےس کک ج ےس شاری وکم اک لینا یکم ات

 سل یک تبلت ویستا ی سیب نور گر ب رکی کت ساتل ترا وب بیعت اراک 21

 تک اک یا لعاب ےن وا رام کب اد ناسخ ےگ وہ تسرد ساوتو شہ ےک بس

 چ یہ ر ینو لک ں لس دن طب زا نر نر نا کرا قات ےک کا روز مات ی وار ران نون"

 ۱ ۱ سرد کس نره ده یتا وج هک

 رایت رک نر یادت لک سس ٹا دا کس کر موی یک نره ےک سا 92 ارپ

 یر ظا روک ا ای گا یب رکی ک تلک یکن ییا ومسار کر یر ارم نورد
 ےک ےک کر بے نو اہک آل اپ ےک سا گلو درا یک کر وکتتم ےن ہللادب اوج یک ساخر یاس دا نوت

 نا تیرا دیسان ل اقشا زن سه ےر لقب وبضم یئاچاروا جہ ڑاہپ کیا نایممرد ےک یا روا تیط ی ےس اتوہ مولعمےس لوقک یکیروا یش ےراب ےک ناچ 0

 ر



 لاح... مالم ۸۳ نورظنبایرج

 جب ےک لونج آف ورع ںی کرو یک لاح یر رک کی اروا یک یجب ےک تسلی نب لترا پود اک ی

 ها رام کن نوا کور ےل ےک ےن رکک نج ےس ئارپا ےس یا یو تسرد تلاع یک ا بج

 ہن اروم لار لم ھات یآروااگ ایہ ےکاھکت سلق می لپ نود تاک ش کج نادیمکس ات جا تا يک

 تال واول کا ےس شاری یر کل وتسع اطا ےس نی روس اکر رکو رص اک ی ھل اروا کب اهن "رای یو

 ورد فکس لا قاسم هاو سيب دو بر کارا ای اماک سا ...:یپایماکا یارپگواا

 ےک سئاروا ۔ یل رک ل ویت تع اطا یک اب کو مو ےن سیال اچ د الی ںی برخ که کل وا ارد ی 7ت ور ز ات ںیلاوداد ولا تم

 ۔اگل ید بیغرت یکے ن کک نچ ےس نادر رها 7 ےک سات ھا ا نی می اربارک ا اب ی ب ےک ےک تمرات

 دا لی لا ع اد ارگ کیسے وا کیم لب ےن لاد سعوا ےک یا: کیس
 ایل درکاچ ںی ست لپ ےک بلعغا نج میئربا اب لاولا ےن شایع ہیوم نی میہارہا۔ایواھٹنپتموکی رک 'لیمنالام:رایف

 کیا وک 'لاوشو اب ےپا ےس کیچ بیغرت یک ومن ميان مت ستم ۸9 ..:نج کل اوشو لار وارڈ ار ع

 اجاب فرط کت درزا دعا ےک یا واک اپ رک لوک یک وک یکے سا یخ انچ ایک اور ےس رک اقم ےس داری رک داور حر

 تستر اراذل علت ساق کا اونا سورس رونی

 کل اما اولو کر کی رن دلت ےک رک سرو اوتو لوت اراک چنا رکک ا اب تس لی ناریمرتلارپکوباروا کرے د

 روط یک زہ تی اہ واک یم بق ات واڑکوڑکیں ا ایگو ہن اور سیم بق اتے ک راک مدجتمورامسموکںس ادوااوہ او ںی تورز ارم ےک

 -ایگو+ادیپ لولحمشا دفع وگک یا یھب یم تمولع یک للاوخ وو ڈو ایگ ایکل اماپ ےس

 اھت اوہ ایگ ٹرک ولعم تام ےک ادا با لک “یم را 'لاوقوا یوم میت اربا... رارف اکی وم یک ماریا

 لارغا یکے سا ےئل اب ات کت سرمربی یکسری ےس سا یک نویس ار وکی

 رشکیاپ یورو لرک کر نرس“ ن یس ریلارپکولا روااوہارھکل گنے مارک کوہ وی اب ناصقمن اڑب ںیم بادو بکر ےک

n”ایہ لاقتناکن اورہ نب نص ادود یہا ڑبورابود تعامج یک اروا ودب آس م ت  

 بنا ےس ا لثاروا یار یکولا رک( 5 رک ماوکل اوشوا درو “بب حرم یش ٹوراپود ےن ساپجلاوبا...... :ہلمت راپود اکل اوخوا

 ےک م اتر یکدم کال روا یکم یا رکا کت ساک یار وفر کاوہ لشو ںی اک الب رک ہزجئاکی اڑ ل اوخوا چ انچ ایکن اور ےن رک

 ےپ تم واک ت کروخروا بدر مادي کس شارپ رار روب لغان مچا نب میم ایا ںی ےہ راک رے ید ق یی ےک ہک باقم اک ا

یک او بج روااجہیکاھخ ےن لااھتجوجو ھے وہ ےس اڑپ ب دعرس یکہماتکل اوقولا تقو سال ےن رکی ار ھر کی
 روااپدرکل نون ایم آر یھ 

 رکے ات ہن اد کت مار اوایل عود فوم یشایع وا بعد وہا۔ ایچ ہواقو رکل کے سن

م ےس اروا یکے یب ساکت سوکعیکس ا یم ں و یے ژور اایچپ سی تیرا ےس رول وک
 isp اط برت یر ہم اکے ام گل ور

 -ایآل مو واتس ساک ایه اچ

 اھایکداشرایروااھت انہ دب۶ ان اکا دیو یی ےئبا تقو ےک لاتا ےس ےن لکا ہرمز نہ بیکار لک برخ کر ہم

 اگے یانگ مارس کک اے ب ےس یو اهر جت فر یک کار درود ںاہی دج ےر مروا زدیم یر یک

ےک کو تیرفاروا ں وراق ے راس ےک نار کی قاد سادحب ےک تافو یکس ا اچ
 رفوروطبوکل نهار پا _ یئگوہر وہم ںیم نیب رقم 

 یس ےتدہ تو ۔ںیہ ےہررکراظت ا اکپ آے قوش تہب کولم ہیک اقا راي اور تست لب ےل ےک ےہ درجن یکی لام اکہ ادادق سا)



 لوارصت ....مشنلج r : نورطظنباًتراج

 ٠ ںی ی کادغب تفالٹاراد ہت

 کی اروا یراق 'یئدہم ہلیادیبع "ےن سارا ی یخ 'تقاخ تخت قو ا م کی رافرگل ی رپمشارییع
 کس ات سلا درکاچ سجرصمے ای پارکت ماق کر رای ایدرکداص ما ات کور کت ف الخ وم
 کن نرم سیمان ناخن صا ودرکداز آےک ساروا بحاصمدنچ ےک ناودالع۔ ےھت مالغر کون کیاروا مسا قلوب
 کاج لج برخ کاپ ےک ی اریکسون ےس یئدا یک ادحب ےک بشیوح نما ےن “لعن نب یلع کر کنی رکا ر
 کب نورگ روا ی را باپساو ناو تی ددنکسارھچبایدرکخ وکب اج یگیب ددنکسا ےسرصم ےک رمکتسردرفس نلاماسروا ایارگدارا

 _ایگو+ہ نادر فرط کب رخمالب ںیم سام
 مانور کا لاو روا مان کس رک ضمایر فر کی رای تا فا ین طی نرورس . :شوک ی ی راش
 ام شوم یک یر یکی توکی ی دایک اور وک ن وکو یش یتا کدہ یر ترک و نا- قاب
 ےک ےل رکراقرگر وا ےناج وہ عمدوجاب ےل سا ےس یدبمدطادیبع” نشیب ہکاوہ ہن نیتی کتاب ناوک ا نکل یئوہ یھب یاماک
 ۰ اک ےک تدا ےس کرو تیام ےک اپا ر کد ہا یب ادرک ابد

 ےس ی اکے جین به تالاب لا لک نت بیر لاک سام :ںیمسٹئارط یب ار
 روان نت 0 کش فرم. لا تقوی لر آر ےس قرب اں واک ا ےن م اقوا یب
 یا ساپ کارو وک یئاھب ےک یھ ادب ا) سالاوبا ےن “ییہ مدلل دیح''تقو سأ ےوہ دلی ےس کا یاس سا
 ۔ ایکن اورہماتکہ ار کس لو ات

 ےک ناروا رپم ای گرا تیز هی تس تک یار نور کس داور تس کار الا. :یرایقرگا یا یاپلاوبا
 روا ی دلاڈ م لیے ا رک زم ے شبا ۃدای زر انچ یکرہاھن یاد ےن سالار چن انچ ۔اھت مم شرح کن ایی ردا ی یل ربت کں ویتاس

 ورکر رگ وے اک رط ا سار لعاک یک دہ مادی کا یم کس وبا

 بس يا رس اور ایچ طط ےس سطر طو وت یک رون کس وکی زہ ریبن ےس قاقا...:رار خاکی ٹدہم
 “عا ا٣ یر ا دنت ےک اد نج ما تول اج ں وفد نالیکم قر کا ےے ری قد یق سیم نادر یق وج ےس لای کس لاو"
 نہ ایگ لپ ےک عات ارنا ی فی بس تاپ خاک ڈا ۃدای زید حب ےک یا کت ز۶ر واریت ارج ياد
 ۔اینرکر قر ا روول ی دمع تنادیبع' ےک جمال اداک اکر وا ے راد وواکتفلفو تسوگرو اچ ید م' سی چیک تاوہ اھت

 انکے راس اھ راے ساوجدعب ےک ےناجے رام لا ےن ید ھب ےک تاحقاو نا.....:ہضبقرب فیمطساکر اد وا
 یارو ا اوہ رکی لا واست نیر نہ ی ں ونو نا مک نیمی کرب“ ف ییطم ےک ر کتار آوے ےس بر تال آوا ن اروا ایک وک
 اک خاج نہ دکاد۔ یل رک رب یا ے تقاطر 6ر آ ا ر ےک ہر اک 4 تیطس لک صفا شاریگرواد اتر جوم نیہ بیاد ناسا
 ْے تا فیل هم ےک آر اذ رم ےک ہاکی نو ی اھت ایگ آں اہ لنز ابیات شیت فیس تو یا زوم
 رکو لشو یت س ےک یفایماک ںیم نیرو ايد. که یتھہڈیادبوباروا یمایکت ساوخرد یکن اےس یت ادب کوا یھب
 ۔ایدرکزود نم زےکارکر اوس قر واای درک دنہ او ش

 لیست لو یترکم یم اربارد حشر یہ رق یا ےہ اےک ر کب ترم اک لر کیا ا 9297 ناروارٹلارپگولا ۱



 لقاح... ملم A نورلغنیاًةرراج

 7 ایدےد ما مامایی پنگ وڑاپ جوا جدا تفلاخ نر ف تقو سا وہ شہ وردا
 سکت سلو وروا وہ تسکشوک وف یکم یڈاربا۔ ئگ ھر کپ فرم وفود ںی نادم ےک ہم زی ش۔یٹوفرکوہاسپ روا وہ ہن ییا انی ام

 ایکن او اپ ےک کدہ رکے رد“ حب تراش واں ویمو داتا وار تک نچ ےک مانکن ارباب نوری سلب دا یا رک

 باک لان ت انت او بس ی ایم اکو اڑ اروا ےک ومر رضاح ںیم تمدخ اک ید مےس روطیفخےک رے تا اسکللی

 زا شنا روا رجب کسایی نا هوش ابا رعب ےک یلایماکس ا. ..:لایایم کمی رزم یرثاریقوبا

 لا ےن دلا ةدای زایلرک نت یک وز کس او دارو اچ اتو با ےہ یا اک رو یکم امباہپ ںاہج ےس اھ دب متر کک

 “لوما زو خرکو م تصخر ےہ “تلا ۃدایز''نوراایکہتاودرکے درو کیو روگ “ی وراپ ےل ےک ےن کور فہوا مات کور یکن او

 شورش مدارک 'لومززارگے د تسکشوکن ا ےن نوراہ ےگ آپ اما عم ےک تموکح اپرا لو زا ارگ 25

 ہل ےک پور کن وراہ۔ایدر کلپ نوداپ ےکاپ منیب ےن( اھت ےس سٹ ںویماع ےک ہلئادب ایہ )' فا نہر ور” اہ درک "یارو خات کک

 ایگ را ںیم ڑ کک چر واک یہ رکا یک تاکہ کرک کک

 رانا راک "چاي برزیل فو یر قرار لا... کت
 0 +1 ےید نام روا ےن رکا رول ہدعویکدنپپ فاصنا یک لا ںی انا اگے ںدریہ ھت ہن املا دوا مت سکی کذاب وپا

 نا ےن ہللا ةد زای درک( ورشان رکن اب رب وکلا ۃدایز ےن ںوشابواروا لو رازاب ایل رک سم کا کوہ وہ ضاح ےن ںولاو جر ےک راوجو

 له 3۵ ےک رک رش یم بیت یک کش وا حالصا یک اعرامت ںٹہنازمٹپرانتجرواایکن یحشوکں وجوف نل ےک ےرکورفوکں وشروشروا ںوقوانب

 لب نادر سوسن هم تساوی رزرو
۱ 

 - مگا سمت درو یاد بعا یک مرا ےک ایہ اورم اکر کاتر او تشر اک اوجوکس ییا یبا: بلخا لا نب یم ارب ےن

 موردا یل رک لوت ع اطا ےن اذا اروا یک اب کرم ہاطاب رندوگایکہ تر ها "یی بز داد لا... یک ا

 ۔ایگوہ ان ھتا۔ےک

 ابر ےسردز ےک راوی جی یمانچ یکاور ےل ےک ےن رک وک داطرقش حرف کیا نارود یا ےن یھی. کس هجاط
 یا و هاب ی رب تب تو ماوس سا کس تام نا ےل ٹولرازاپ ۔ایگارام محاکہ ہحاطرق

 یی نو اھت انما اک ساق تیک ات ہر یدالیچ س تیرفا رپ وک ییا ےس لایخ ےک ےن رک یو ہزئاداکت احلف ے4

 رکے رد نوک نا ےن یت لایک یت انچ کت ساخر یک کا ےس شش ای لاکو ہر ویک روا گچ انچ ۔ ےس ےس وہ کے س زارو ےک کرکت اقروا

 نور بیاد کر اڑ روا ایک لامپ اک لاۃ یز ) بلفا یا میت اربا کک ےس ا ایک ررقموک ی اک عنوان باوسپ نا

jےہ کلا 0  

 فرطی رب رروا ات انب ےک کمیت ںوصت تہ وک نیا ےن شاری لاپ ےنوہ د دلیک می. هر ر هرو نر مخ

 لکا نکے نیت لیا ایکو راشااکےن قوا فرم نی هوم سا ےگ کک ےس لب ھتاسےک نابارچخ انچ ۔ایکدئاور

 توف کشا دا زوکب لا لا نج میئاربا۔اھڑب بناج یہ داقر ےک کک وں وقام نا یاہو” اید فرو آے پول شےک رک

 ے یدنج تیاہترواابد دم کات را ۳19 آل ایخ ہی ےب ہنانبد تسلوکں ا ےس شنادبکوبا ںیہ ایگوہاریپ ہرطت ےس یک

 یخ رک وم لایا تفرواددحن یکم یار روا ادب وا ۔ایک 71س یم گن نادیم کیت ےس بالیسےۓ 2 بک قشر"



 لوا... متر ۸ نورظی رج
 اول فر یکی ماری ابا لک نا یاب به دیس رد کا چاره شک

 کت رویم تم روا صا تم کیا 5 ؟ از رپ نه رگسار وں ییا ےن یا یی هر ورم طط
 ییا ن اربا یکم ناور ب ئاچ یک نایت کز وچ س نا یکی جلو کوبا کل حےڑب ےک اقا روا

 ردقلایءاجررد اول ف سیب نج روی ی شرف اروم لا ی وارا ورک سکا 0
rol٢ وف شنڈیادبعی وا بلخا لا نب میرا خان ادرک اور ےناچساگیب انا تاک حر  | 

 ۔ایگ آں یاد ےس رک امت کب جارو ایگ لچ سچئاو ےس مارو لیبل الان

 لا اڑ کے رع۔ایکہ ام سیم سیر ارم بلا یا نم میا باھتاسےک عفو کال ود ےن ارباب ا یوهداقرروا ناو رت
 0 7 سرای اب با کنارم امت سگ ارہاراکرخ آ۔ ںیہ ر ینوہ
 رکا پھر قر تو اوو ولی وشلل ذکی ا بجای ہووق ےک رک ولے ترا” ےک کم ایق ندا ددسایکدابرب کل وھکل دوا

 یاد ۔ ےک لع فرط کوما ناورین روم ناشی د دتر یاو ایا ت وک یک ےس ںی ازاپ روایات موا کاب فرط کن رش
 9 ا اھ ویو را سیم ترا ھقروا لشاد سم ناور بل ان عيد ےک
 اپ ےک تھے اق پسار لے نادر لا یا ت ےک ےس لورا مرکی وما واخ اراب
 ادرک ےہ ہداقر تنو یا واں لم یس e دیک

 یافت ی سس ی ]0 ر
 یلالد یکاہ ر ےس تبصم یکدیقوک یاپملاو" اسب ايم لب ترامار صف ینوخ یٹوخہو لاحر بہ ۔ ےہ اک ایڈ بجر ہام عقاب یگ

 مس لورم پا ےپارک آ آس یاو ے ےگ گا پ ھر ھوا ےس فوت ےک کج وج سال ماونروار اس ءارما۔ایدارگن العااکن اماو نلروا
 ناھقا۔ےک نانیملا انک اچاید ورک میش راکول ت ناک را ۔ گم کا ارے وک نا لا۶ یتاشروا

 ےک ےس لا نوک

 نگ ےس عن برق تال ہد: بابساو لاماک دنا ۃدیز عج ک ےنرکضت ری رہشروا ےتاف ےک گنج .. :یگادر فرط یک املی
 شک جو لو ایگ 1نر تے ٠ ای تقی نر ین اشک اس یر
 ۱ قلا مچ فرط با سا۔اھت ایاول و کوج ن ای دانی ےن یش اد! ے اچ اڑ ہیلخاکم اےک

 شا کید ہماری ہک رگ مات نو درنچ لودر مت نوه فا کما لوژوگروا وا لت" یل دع ری ںورایھتاھتاو ہا الا
 تہ اوم نیم مایق یک * زبان شاپ" اچ بر یر تو یاب اپ لی باج یک
 روا جگ ٹہ ے ہتسار ساپ اج سام تر کر اوہ یو دع ےب ےس اور لا تایر زوم اپ ےک

 ( ار نم رک ری را ایک اپ اکی رادرنرفو تعاطادحب ےک ناچ رنگ
 اھا یخ اک دمروا یاشوخ یک ص اتیا اپ ےک

 نون ترک کر ےک کج ےک م ورود یورک کد صاقےک ڑاھپ کاخ ےس ا ۔ںارفوا تک ییا

 ی عل روب لوم یک کای یک "عملا اتو آپ ہل اتم ںی وف
 20 1 سن" قرار از ش لا ند



 لار... مالم 4 نورلفى ہاّچراج

 اتاق تی چاره ی ںاچایگلچ ںیم لیتے ریس ی ےہ لاو یخ یہی: کیر
 2 مک الوماذع".مک ال وم اذهان مک اقا مدرس اب کس یخ ات یاری وا اکے ریقوکں وود ناروا

 وار یراق رک "میس مرا چاق شرم اتیا کک لاھ ا ادام

 ارادت ساق ڈار ہک ایک ار کر ھچک “عیب ےک رد یڑ

 فر ای درک واب اہ یک یف ادب ےک سا ےہ رھیں یم ایجلس ”ک' تند سیاح ییدہرڈنایخروا ادا. :تسبروا "اور گیرهم

 ہایرواےہہئاوروداقرےک کرم ایق نددنچ درک انس رپ اھت اھکرزک دقن زرا باسا لاب اتتج ےن یار وبان “نایک فر

 گتساباو تفالخ لک کدہ و

 ندرت رف اس لول وی ا ےن دب دو ادیب یگ ڑی دایف ھجتاس ےک لامقتاو اکا یک ردطاسو توکل اروا_ مام تیب

 مدارا دم مت مال اپ ااو لاب روا ںییڑ وا یا دعت یکن ا یکل قے نو توت کا نیک جدید

 نت سرقت اشنا میش نیووب اما ےنرکل وصج جارخ ےک مئ ( ےک یناپدو لا) تاج تار

 کی کب ےک لاروا یک طاق علایم سا امت نک نک فرط یکی لقتعرواایکہزاور فرط یکس لا رطوک لالا ہرا

 ےک رک ای ںیم ںوقاع فوت ےک سلف روس وار وبکےس بناج یی لاش ئاسوکارد نصر انب روگ ات یہ

 ےک ےیل لا ےل سا ییا تقی ایماک ا سم اد کچ اوا فرط کر یقع وان ےک یلایماکلایارخ 2س 7

 نا ےک یہ لادیخ ا اھیکاخاکترزطم یم تمدخ یکی دہ ہڈناریخرواایارکر اتر گےک کلم کا اچا ےن یلقتص لئا۔اگل ےن رک جم تایل الخ ےھت

 یقه رخ لاین یئلیرم نب یمن کس ایم یمقدوا۔ ےگ رکلوق ہم ےک نیو

 لا مارا قوی یتیم ۶+۳ٌ۳ قرار واروا کد پلار یب

 ہہ اروا ی مرتکب یئاھپ روا یر ست يا ںوگوا ساک ب ادو بحر ےک یاری

 اچ کرد نا دانه سیما سرچ دبیر لوس تسای داس

 سا یا یکی اتم سرو کنن ساب یار کت لر ےک یاب جر آ سیم رج ناو

 ۱ ۔اگ ےن ب اج یک

 یک یکم ق ےس ےار کس علا یئاوب ےپا یھب یش ںیم ےس رع یم ےزیھت :تالایخ ےک یکاھپ ےک ساروا یش

 رپ تانک روا تاکتیک "ربا پدر یار ےس رب نا ناساوہرش نیق نوک رهایی تری

 تموککےس یکایک رک کیہ ےس ےن رکا اتا ےس سا مارا تک ها زوج سوگ ورا عب ےک اا ےتکر رشا

 لب تکنو کی یار پکار کک ار اگۓ اجوہ بدو بعراکت فست

 ملت ماه کس ساید و هر ابا فاکس یرپم ایا ۔:لایزاردتسر 4 ی اپعلاوباروارثزار گویا

رہ اظ ےک یا م ی یر توکو ںی ےن م کت م وکروا ترابا یکے ںی
 وکو شرا یورو یب Lz ك2 ایک وج ےس ارب ک

 یی د لایک اوا ا مج اچ وہ رات راگ ول مت ایلاہ و ےن یاہو اھت ایل مے ےک موتمےن رہ نوک بسا لب اار

 ۔اھت فورم بق اشا جوکص نک یے ںیم یٹ ا ےن سا چانچ ےگ رار وے یکب ےک یھ جا ےک سات اک ما ےک

 لئ ےرداب ےک پ و گچ ایکس لا گیری شا یک کر اضل و ےک کدہ

 ادا نو ابا دہ شنای چ انچ اھ ناش لوکس اپ آل سا ںیہ موا پ آکے ایگ ایپ شو کت



 لقا. مارل ۰ AN نورلظنما نیما

 ایگوہاکب یش اک انکل با ےس ہعقاو سا ۔ایلراتارساک ا اشما رک یل ےن وہاب درکوراشاوک الخ کیسا فیدض باوج یوکے نایک اے اوہ اک لک
 _يرکک یر شی یوں ورادرم ےک مکے ییہ ریو کراعم نب مامت یک زوبا یم شزاس اردا ےک لپ گے ک یئدہ ہادی بم ےک بسوودوا
 وج ےس ںی ںورادر کا اروا ذس آشنا ریز حس لایک لب لرد وچننچ کل رثک ارش ابی لا اکی ازوبا
 رووا شیر طر وآن وکر وا یک سطو کک ہاوس ی مانت کاو انچ ۔اد یت م ںوربشےرسہدرگےد تسوکع اس کرش زاس لا

 ورا لار 7 پ سار یک زا بج چ اچ ۔ای در مات کی نک اک ک راھ نک مات یک واسکایدےد گود
 رز ذکر بحرین زا نوک رپ مرا بوح بب ےک یا ..... لا ات لارپکولا

 وورواوہ اتع لج ک ں وک ایہ ںونور نا یگرهب ےک ور ناقص یھب اکی ام ےک لیلا ۃدایز یا ۔ایلرکذ ض بابساو لام اک ی اروا داو ۱
 سارا یا روا رکاب نت صئان تولغوکے اض اکں وین اھب ےک سئاروا ف سیل نیب درعےن یدہمرڈلادیبک تے د ےس رک فلات کیا لک
 زا 7 ادب عو بجروا ےگ رکا ی ںیم ےنوکک اےک ترامرصت ےگ کس سکس مک اسهال لا ےک
 ی یراق مک کس اک تع اطا یک یو ب اوج وہ ےس رکے مک ۴ اکی م اید لوب یادی اید رک للقدر
 یوا یہ وہ دپ قادری ادرک رکاب تیم لاعب ےک اکہ نادب کروا ےیج حرط یک کر سابحدوارب نیکی شیئاپ سیکڈنکٹ تاب یوکے ناز
 5 ۱ ,eA لا

 نیک رفاه د لمس لار اپ انجام کارا رایت ساتن
 یک یئاھب ع یر یا هات لس ایت یرپذاب...:یروگ کرمی
 شر مع کیس لس لود نان درک نواب نود نرو *یرپمشاریبع نا تقوا تا
 لئاراگنہا سدددحب ےک سالم رف روشن انچ ۔اوہراوس ےل ےک ےل کا شمار یر پند« ٹکر لر باضا٥ تسود
 عد مٹر یھاوکس اےس کت سر وا اط کے “کرہ مشایی ےک لگے اورد ےک یرگرافو لاو + یپنایمرد کس نور اراک

 ۔ۓئاج یکن نیر اروا وز کیش بین کوک کد کون یو ارک

 عوار دا یم ےنامز ےک گنج اھت اوہ ایپ تاماقم ےرسود ےل ےک لوستےک شا خا فل پدر گیا اکب لا یب دعب ےک اد ابز
IEداورک لوا بس نا ےن کدہ مشاری ای 1پ او لٹود  - 

 رپ اضاب اکی ہیلو کرم وب پا ےن کدہ فای رها ذساپ برا کس قاری دہ لو کرانا اقناوبا
 رکمایق سی زير توس درگ ان لار برف یدک سیب نب سارد” تمولعدنس یک افاشم ےک لواروا قرب ابدرگن العا
 -یکت یبانعتصوکعی کں لوک کت الو ن: کاور ایلر کت وک ا ےس تقفاطروایک۔ تپ تارہ يا ےہ ورت چ انچ کتیا کس

 وی اگ ایپ ہراب ودرجپ وج اکےناج ےرام ےک یقٹشڈئادب وبا یم ایکن اعیش رعب ےک تاعقاد عا دس :تواضب یک ں وحی ک مارک
 وا تی ذره ایه شیلا "تار وا یک اکے وگو ۔ ایگ إو بقل اک 'یئرد مکا بر یماوکےک ڑلرع
 وب تست صارزب سال لار ےک کج شو تشک یو ا ل اقلاوباروا مانکن اعیخ ایک رقم پ ےنال سیم مو مانی"
 سکس لا حس مات واایگ درکل اھت ایکارھکے اک ایش ڈاکو

 ےن ید مدار جم اید اکتیو "لو یدک اروا یورک واب ےک یار لئا ا رم... سوال یشارط

 ےس کڑی وخ اع روا تت یار عب ےک کج رواےرصصا حج ک ےک ےل وط ییا ےک م اقاوبا انچایکہناور ےن ور ف ساک ید اقا ا
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 روا ۓک تسروےڑیہ ےک لوت( روا سکس ما قلاب ن وہ مک ںویشکرم یکن دے آر وا لون علا.....: لقب م

 ہناور ۓ ار ےک ای دو ڑیہاکل ویتشکو سود ۔اھڑب بناج یک عمر واری رد نککا یش اا ےک رک اه تماس "کدهای پا گر خیس
 شرارخب تال اراد ۔ایلرکض تا ےک ینا یم اک موت دایمردنکسادحب ےک اروا ہر یک چیک ےس اپ اھت سوپ نہ ےساہج ر اورم کج ایک
 نین اکرخ ؟ںیموہ ںایئاڑلو دت ٹا ایک تاور رپ ارتش کیا سمو نیک ے رت فلفت یر ت کا
 ںی ٦یا کک یا ںی رغما د لاک ے رھا کو کف لات ےا ےن یاو مروا

 کور یک وک معداخ سوم ےس وارخب تل راد ایگ ھپ ےردنکساورابود ےن ہسابح م ھات کری ور طراح

 یاب مم ںویئا ٹنل یک اب” عج فرار تاس ابرق یوم بیع خوا لم یک لھ وت کر ۲ ںیکوم اینا لیکم سم روا اح اودا
 ےک اھ اک ور ۔ ڈر ام ےسا ہک اگل مالا اٹوھم یئاکے تیرہ م رشدی ایگ او برقم کلم حتاس ےک بارطضا روا یلاب رپ تقی ینگ

elترا لس شا ذکر رو مک دره تب تاب و تشکل برم کک ًاروفوو ےن لا ایما وہادیپ وج کم انا ےس ےن  

 وازاچچپ PE یاوک اروا( کوے د تسول ور ۶ے با انچ ایک رقم ےک روان افوط سا وک بل ما اه کرم لایک ۳

 -ایدرکل ت وار حتا رواراھتے وج وک ں وہ ےس داہنے روا ویت ایچ

 اید لاری لقب دو تاب لقب ےس ام ےس رام ےک ہر :تواخب کے لقص

 تمرض یک کا ہعر رت یف کوہ فرحت یکدبمرئادیھحرداای ان تکی انب رجیق نب تا کوم الا نے ںویغ اہ
 یک قران نصیب کی اک ں ویش( کرک یی ےن کرایه اکے ۴ے ہعقاد ےب ءاجیجک خ اکر اہکنا ےک تععاطا سی
 م تور فیفا نب تار ےک بر قم اکیا وای ارگ کس برنا ایکن اور ےک ےن کدر ت واذب

 ایگناورامخ کت رزعم لج تمرض یکی دہ مدار یہ ین انچ ۔ایگوہادیپ ہرطخ ےس روا تاط یک دہ دق ادیب لقص ل ادب ےک یا ایگ دابو
 ےک ےن رکانھوکل داا ادیب جا ےک ید ہم ڈار یب ےک اجے ریز ےک کل وزعموکب رجق نی تار کوہ نفت ےک ب “وا

 ای درک اور لقصر وتا ےک عوف کاک اتریش لپ اقتصر یورک زور ارپ تک “زف یاب ن

 ایرد سا ےئل اات انہ رر ظل یخو رطخ اکے اوم طلسم ےک جار وخ رب تموککو تاود یپاوکی دہ ڈئادیھ کن... ر غ یانی د -

 ٠ ےہ زاکماٹپ ترذرش تقوا ے ےک ںولاو نادٹاف ےک لارواےک ساوجاوہادیپ یایخاکےن کر تیا لے

 یب تقو یو دم دکل وب کریس شوق لار ا یک اھت اہکیب تقود ےک ایف کر بش اے ییدم ہلدی کہ اناج ایکن ایع
 زا ب اص کم ماقم الف ياد سس ناری ییا ےس اہے شوک بر اح اکو ر ڈاک اروا نانی توک یے ےک اف

 رب نک ذر دوا ایگ کت اطر قروا سنت ےترکے ترکہ وک رو او کس هردو کوشا کاش دی دا
 کس هما یو داری دم شرک ضرایب گان یل رک پروا بخ نل ےک ےن رکا[ مشیکے ےب کیا بیرت نوک

 کش برج سس زاورو ۓئاونب یل زورواطوضمدج ےب ےک ےہ ولےزادرد ےک ہانب بش اوتار شدا مملکت نطاملاراد یدرکغ ورش

 ۱ اتر القوس ن زو

 رادار هو له دات فرط کب رخمرکے ہجر لمْفردد کیا ق وہ رات یلنوادانپ رش بج ....یئوگی کره
 ہناخراکک یا اکے نان ںایتشکد حب ےک ےن رکواب ہی ہہم( کک یوکے کدہ ڈار یبع )اگے (٦ یک اخری ڈی ولا )ر اکا بح اص گکچ ی اومد

 ےس ف زط یک طاف یہ اک حس آء الور رهایی را اقرار ترا اتکا



 لڈاص مج ا

 ٠ ۔ےگ ںیہ ر نوم اہ روا توغ وله فکس ولو ورک ساید نیم

 ےن سان انچ اب بناب رص ناس ےر ہرا ود ھجتاس ےک حروف یڑب کیچ کم اقلاوبا ےن ےادعب ےک سا... :تسلقی مکا تلاوبا
 ےک اول رک لوق ت عاطا یک مو مے رک ئاروا' نر ں ےس تقاط ےت العرٹکا ےک ریحطصروا ںی و شا ہہم ی رثا
 ماتت کور یک لو تب کم بکن اموال تم غیلخ وہ حالطا یک ایقاد نا یم تفاطخ اب دہ انچ ایک لوت
 کس ارور رس کس شم و ساک ایکس جنس لوایح یر قل اوباروا سأومغ انچ ۔ایکہ اور ےل ےک ےنرکک
 ایک وا بنا یار وب واژن اتم ساک وغیکیکح رط حر طروا اپ دروا یھی ہل خودسر باسصمے ڑپ ےب

 ہناور فرط یکے ددنکسا ےل ےک دادعاروا کرکی کل اےس “ید یک ں ویش رھپ ےس یاد یک تادا :یگاج 8 ڑج 11 فا
 زنا - کون[ اطاق يک کن وتشکل ی رد یک پکس یانگ قول مو ناب ناک ھت چ
 اوہ آکا رمن ےس ںسوسرطروا یگ ںایتشکی ج ںی ںیم یک ایوب اتم ےس ےزڑیہ اش نم در اکہ زیج سارواایکلہنلور بناج لک فا

 نابلس ںی ی رر رک ںی یی راک ]شیک اچ یوم بی و ڑی یاشرعب ےک گج ای زوروا تتت اہ نات

 ایگ اب تیر فا ے اخد یت ن اہل روا ایک م یر مر یت اب وقع یک ا لڑ چپ یاں وقار وا

 فر کون برس رام ےس ان لوح لا ےن "یرپمشاریع شو ه۵ر ما اک رم ول یررا

 ےس یا یک اف اقا تصور را نم سوگ نوین اف کم کت قو سا۔اید مکعب
 لا نب یوم 'ے ںیم موق ی اروا الرک شر پت اطا کیک ره رایبع ےک رکن ین یرادوخ یک سلام کر روا ںی وہ ںی

 ِ بم شنود قاب ایل ب ہر لم ھا ۹رچ ایم آس یئاو ےک کر رقم ںورگگکں وبوصیےس برشی یس انک “املا

 دم اش لت یو یوم" ساف ےک رفاه لا کوڈ تیکت کافر سیا نب یم ےن فان

 0 در ظا کاپ 7 امیر شپ وص شافوگل ور یی را ندا "دام نانو مان ات سوکحپی کردا حس نوار برخروا

 ےک ذرامغ بہ کا یج۔ یلاڈدایخ وف سزا یکت صولعینپا ےن ںوکول ناک ںاپو روا ایل تمار اک راغ ڑوا' کیل ر' "ےن نوراچ گور از
 امیج ۔ ےھت ےگ وہ یارو ا یکداھرب ہبط رقت قو ےک ےح ان ےک توکیو اوج ت یکی ولع وتو سنت یاس رکن نت تام

 دوااھتے شیدالوا یک یک انکار زوج ميما کس ایدی از ی اہ کوج راف ےس ما ےک اضم اکو روات ےب ماتم کاک

 ا ںی کت الام: ناپ اکا یج کوے د توک یک ا دوکی ئاھبدازاچپ ےنپارواایدرکل او فرحت تعاطا یش تاود
 ۱ ے

 ےئل ےک مات کور یکن افوط سان ز' اھت ایکو ماریہ وج کمان یا ںیم برخ کلا ےس تاقا نا :ںیگج کل امرا واز

 زرہ ھم لوک ثا 1 سز ول اتش لاضمروادنان j ی لیں برغم ککے رپ ک٦ کک ے ےک

 ڈناراورروا ار کپل هاله نسب سیر پایش و تواذہ سی برخ کک کا اتا اجارام ےس اپ ےک

 ےہ م قلابات انچ ۔ ایگالچ باہ اتمی کر را روا لوجتاس سارا کسر لب تم ام قلاب رو ارت لباس

 زاده لا گرد ںوج رپ ناکےےک یس ای کرک یی ۸ پ7 رصد لب هاو طرز

 یبا نب ن هدر لاو یارک را مشروجش تاک اسکیس الا ب رفماوج یک رول شاکی وی سنوات
 دست سیو لا کتی نت مو روا نشت صور کتک ن اراک روا" شیب نصر ره کشی
 موہ ےس ہلیسمر بش ۔ایگالچ لباسی تس ایم اکیا قادر اہ یگ یک سکس مم اقلاول رکا پان کلب اقم ےس باک رب
 ےہ تو یک کک اتر ورخ ےس فرط یک ں ووا ناک ےھت ےس نادئاخ ےک اوج درک یارک نالہ لا ارگ



 لقاح ملم ۹ نودا

 ربا اا بحاص مدن آگ ول کت ںیم یا تیم یورک و الج فرط یک ورق کیو نا ساک ییدرکاپ ریداضفتف

 ین یاد گ شتر گرا نکس یا تقود ےک را

 نورت 2 ادر وے مکی 2 زواایارکداپ آر واریت راپودوگل یسدحب ےک ۓ رکن الجناب” هی :ریفارابدد کلیم

 تمولع یک باز وا حت کا ےن ماقالا ےس جو یکے ےس دا کر اکر ہا ےک توات با دا 1روارینیکس ا ےن ینا“

 اب مر را حاس رتا تا ےس یک ایر فا ر ن ا ہی تیا اے ا“ ںی با یکاطخ .
 امير کای

 ت.عیش تو و روا اوج کت واطب خرم رک رک برغش اف فعال نور :تواقب یی شاعلا لا نب یوم

 رک نکنی نی صا .اید الیھچپ سی برخرالب ےر چپ وکت وحی کن اروا یف رط یر ود کا يروج ماننا کیا تورو فرح

 و 1 ھی 2 ل ں وو 7ل ےک ےنال یم شر: وکیئ الا لا نب یوم رکےن حوف کیا ا۔اترڑنااکی دہ مرڈلاریبع

 ا دنا ےک رہ شاری ملک لول لقب کک روکے تقاطوکی دم

 لاقتاعب لامپ تفت یا کدہ ای گرما یا اچ ما اتلاولا تافو یکیردہمرڈاریبع

 بق ےک ہللارماپ مگاقلاروا۔ ےس م یبدعب ےک ی نیک شی م توک کر ادا ال یکی اروا ایک رک

 اے “یاش ں ولج راہود فرص شر عید یٹپا ایی کے ات اج ایکن ایباوہہمدصندح باک ے رم ےک پا ےپا وک اس اوم بقل

 E E :ی ناچ یکم تابا تافو یک کدی مداری
 یک اے اس ےک رب ب دب ند یارک رص ی اک ر ط س ا ایک براد یوکے کد نا واٹ مس شرق تولا نیا

 انچ۔ اپ تم پے کروا رشک را ع رعب ےس کا ۔اہورک اکو سرب بچ انچ دایکم بالن ٹو اروا

 روا ےناکن مری ےس نادر لس سم رها کش کف نوا او فیر راداایکر ء9 یار

 گراف فال البوم روتر - لا یف رک ارگ ودر ارگ اک ساز رد ںیم برش کپ

 نو 2 درکن برو کا روصم ای گای رکرافر گی زم نب یر وف سیم ںویئاڑل یف ہرے روس وایوم

 ررکت موم یی راج ابدڑاگارٹنساکتمولع یک 'ےیرادا' ناں یم ںی وصی فهم وموت ےک یاسا روا یو تک وم ںی

 اک ارادا نار کچے ک فیل روات ےس شد اوا کرد نج شو وک نب تکا ندرت ست روسٹمدعب ےک ںویہاساکن ا۔ ےھت ےس

 روااپرگ تابات مدام ساف ےن تچ ئاچ ایکن اور ب ےس اتم ےک فعلا ان کور ان ر ڈاک ویڈ ب کیا اھت ن انا گرد

 یم یراجدوار لب لمس ا تو میشم

 ےس اتد یارو ید هدرککا و ت ص۹ “وتاب ےل سارا
 هو زا د زیبا تہ کیارپ ےئدہہ مے ک تاعقاو لس لا رد کت وج رپ ناک ےک ارگ ln کیا ںیم بزم ال

 ےک ساارف ےن ایسنا تراز کیا ایمان اعا نا لار اکو ڈیم سا۔ایکہ اور ےل ےک ےنرکاہچ ہپ لئامہضوبتمےس سنارف

 نیم ںوقالع ےک مار فاوہاترکگ نچ ماعروا یک یت وخے ن اچن یاران ارپ ی ےک کیچ روا تم ازم ر وک نو باک نب لعاس سنرف فو

 ی ساری مج یمە یک ئاھڑچ مد ادرمدعب ےک سا ۔ایلرک یا اے روز ےک تقاطردا ایگ پک“ وتر شاوہاترکد قو لٹایگس ھک
 واف ےس کیا اا نہا یکے روا لاپ وک فدای دسکتاپ لا ےن داد روا تینع یک اتا ۔اھت سی یف ےک

 رواایدرگو اسد گا رکا سن ایت ٹی 1کم اش یب ۔اھڑب فرط یک ایسیقر قر



 لارج... ملم qr نورلغن بارا

 رم کس لا یر اردن اس یرعتس تین« ناز جن تچ کد رکن اور با یکرصم عوف کیا یم ام یک ایز مدان سا
 _ ےک ےل لیئاو بناج یکب رخما ڈی ک لہو ئاچ ےس داگگذ مدق ےک ںوکول ناس کن امان ا ےن ساروا ایگ رشک یا ےس

 یب رے تر ایت اھت الاو ے اکہ لیطست یم ںوربشےک “رزق شواریک۔ اھت اٹ اکدار یک لف ڈیز وبا... تال اع ےک یگ رام زی وا
 یر نوچ اھا دیم آر ںی اپ افون رز وتر وااوماریپ ڈیڈ یک ال ی ناو اھت ترک( اہ إب آر کا “ناڈو” ےس

 و ےک لوسا بہ اےس نا ارواایگوہ لا بناج کب من ےک ےئل سوم 1 تا ودر وا لوج لک ےک ےس را
 سوق وب تاور ساک ارش شادی رپ" ییہ بج روا ا فسا کوچیک اپ روا ایگهلچ تیرپات رب کس یار
 نولاو بم رصد: یک رطح کی ا ا و و ربات ی تو

 ایک E رق داتا اک

 NO 7 و

 کیا ےک ںی رب ہب ۔یلاڈ انہ یک ساک کلن مکا “یوم اصن قیلخر وا یکب قلمواووخے بقلےک نوا چٹ واال رو تر
 رک رک وب بر یکی ”ںیکہ ر ںی دے شک یورک اکر یے ارگ یکجا یکی اے پک
 فرط ںوراچ دوا ۔ایدرک۔ل مت اغاب ےن دی زی لایگ کا ھک ساک یا اہ ترو” راک روا یئوہ یئاڑلناسحکس مم ںوج وف ںوندد رن انچ ۔ایانہپ سابلاک
 یاد دا ےنرک غ ےس اروا ے صاف یاد تے تنا لات یاو مادا ورش اےک کور صاحمے

 - هد لوکس زور د اشعار یکم اروا فخ یز ولاردا کام ب ات یش ۳ ےن

 ید چ انچ درک ورش:یکراوسرپ لنا ےن دیزواید تر وطباحردگ لا کیا اوریزو ےن ںی یا ےک اہم لاا نارد کا دکن اجر میلا ۱
 اپ ںی ی رکاوہ تن یک جی اٹوھچک یا اکن وا اوہ بقع ےس ایپ ےس تبسانم

 ار ی ا ےن ریز ڈاک اھ و را کن رکاب قلا قو یار. ا
 ناد ید تر اچ ےس فوخےک یم دیس مج ےن ںیگول نر ایل ٹوولروا یکداگل گ آ۲ یم لوراززاب ےک ےن رک سا
 ایل رکر اکے ںوراو یت ےک ںیہ رک ا ےک ڈی زوہا” یھوکں وکوا

 "اش رویا ر لیاقت ییز روگ کاور فرط کر یخ ری یار کوم راف ےس کرم وخ ماع ا ےن ایزو :....:یاات کباب

 گن مات کد یواش لو تخامس ذی پتکک ڈا اب مار تو ور 7س" یش اب اع۔ایگارام
 تروا یب ت اوہ بق اک وفود یم نادم کیارہاب ےک ہجاب روا اتم رگ نرخ دا ارد اور بم یک دم و

 یں وکنب یراگا گ لود بیل ثواب لاو اپ ےن دی زوباروا ایگ ا ب فرط کس ورکا ات سکه رب نیز

 تاناکم ےک جایا روا ےگ وہ شرک |1 آل اپ ےک دیوار کن یر وا کر باب کس اور پاس کرد درک رر

 ۔ ےک وہ اقرب ےساروا لوی اپ

 ےن رب زولارین انچ ایک ته راپوو جاپ ےک ر کمار 1 آندرٹچ رواایک سار | رش. :رلمت م راپ ود کی شب

 یاخوا یا یم اکا یگ امہ ے کج نام عزا شر رک ک اورپ ہلباقم ےک یک شہ وکےھج کیا ےک عوف ینپارکإ اطا کا

 رس کر



 لارج... متلب ۳ نورظنیمت
 یر گهر ےب ۔ یورک شب رک ےن بس ناایگوہادیپ شہ ہنایغ اب ںی سات لئادعب ےک ہعقاو سا... :تواضب یکں ست
 هک ی ناسا نم ادرب نام قی ک تموم ےک یا ےک کل کام نکا ےس ھی زول ےس لوا اردا یگ امگا
 ی رم و وو ارعا مات ایدرکق وکب اج یکن ادرت ےل
 اےک نوی ا لم کت ارپ یا ےس رشت اچ ان رکن معما کس دی زولاوکخ وفتتسد کیا کی درک یادہ یدوا۔ایک
 ےڈڑاقا۔ اڑا ےک یقرشبےکرکل اح گن ناسا رک تم ورکر نی یگ ینا ایدرکرومام رپ تصدخ ساوک سد
 ریقاروفروا۔ ئگ نج ال ےس تام ییہ یم یردہمود ےگ ےل رکدیت کیلوج دوا یکی را اڑب چدائ کوہ تسکقکر کشا س دیزوب مکر عا
 درو راب ےس تای

 رکے د تکو( شا دہر ) یٹراپ یقشکی کن اددااحڑب فرط یکں دیم اتکر کم اتم ےس تسلقں ا دی ذو. کن اورق روا هداقر

 را نت روک هدار لو نا موی ےک ا تقوا ایکو واہ ہک و داقررواایگالچ ترکہ قت ات اکن ا کت ناویت
 نوری ازل یہ یی ین چت تل بکر ی ذوق راکت شرت ےک ےن ےک وسیم
 یکن ادرک یک سک لبر کال ماس قاچ یاس روال وااو رکر ایت لباس کت یچ تال نل ےن ںوگولرقوا
 ۔یکتراطد یگ وفرکوہ لئاد و دار ےن دی زوباردا۔ایگک اھب بناج

 ےک سرچ رک رب نادر ق ںیم ےک ا م ےن بولا انچ ایک اور نادریق رکے د عوف کیا وکی ٹدز دعب ےک سا... ضرب عنادریق
 کا کلک اس زا تم صضرگاد ےدانکئا ےن بیا کی ساخر کناف لر نوار نکند ر شے نیرظ
 ۱ زار وار ا یکی درک تو یا لمت کس ورکو رشک یاس ی وپا
 یورگت عن رگ راد دنا یر وکی ن اے

 زاستس ناب سر زولاد اھت یھب الموت ےک روسیم ملا دراز نبات روده ےک تاعقاو نا ۳ لپ رو
 قومنالا اچ کا نم اس ےک نالمکوبا نے روس سا گری یکے چہ نا کس نادر روسٹیروا ےن رکا
 ایل وسیم ےن ن اکو ناز ود ےک یتا یٹوہ تسلک ا مکرم لو ا ایگ وزارت لای شاپ 3
 - یاد رگت شکل ناوریق کوک رپ دزور م ےک کا ےک یز ولا ےس ےل اپ ےک ڈوبا اا

 اا ۰7 ےک برم ترک اب روم نا پرتال لا بس سیر کی ام اکر ب :..: ئات اع تیر را
 0 “ص ص2 - 7 ماد خر یر ماترکس ماکس رتا شا

 یھب و ںیہ یف آں باوک منل اہ اوج ۔ ا راں ولے شوخ یکے نفوس شاپ یک آے ناورین اوہ م

 وول اټو تس نادت اخ وراز ایکو ماړیپ رام کی یا ۔ ید کر رک یب تلا ےن ری زوبا کیا اوات يرفا شامت تا هے ںی ۱

 لم ناتلیر ےک ہقیرفا ےس کا زار یب وا ےوہ ےزھکل گرکوہ نشءالج کول ورا ںی نایمد ںایتس ی ےگ سو

 ٠ ی ری روا ےسایپ ےک ونامت اب ےک

 داش اتم )ن E شیاچا ای آر جد وکں وگول نا دانا میری یخ پیر
 همیار اطا یکی اےس قاتا ےگ وہ ناور ےن ایم ےس بضق یب کیه اگر کلی انچ ایاوب أ ےک تخاحاودادیا دمو ایس
 یو لم لوقالع اپ سکس دما یدک ہلصاف ےک لاک ام ےہ ہوا یکدم نادر ےک رک ترم ںی وفاروو یل

 - لیدی شرفکه ساب نوت ست یو



 لترص مت qr نورظو اجرا

 اچ _تبیل ا دار ھدا ےس رخ یکے ن اب نوک اپر قر کن ماتم ےن ںوسوساج....:کنج ری روات

 موما اے ناورت جاکر رتی باقم ےک متکوکل ی يرگ دو يا دمت رخ آ اے ام

 لات فرض وف کہ اکر توا الچ فرط کک نج نادیمر کوہ راوس یی وخدجب ےک یگدور یل اھتاوہ ای آل ےک کن کپ اینپ ارگےل جوف

 ٤ پرتال رولدنچ ےن ری زولا۔ ایگ آ1 ںیئاووتی آمد بج روا ایگ لچک قت اھت کے اددد ےک دہ ریز وبا یوم ی کا اےک

 دلی برف لب یار نوم لازا کمد یڑ ومت توج وم ےہ ےک ہلپاقت وو رک یو رن ایگ اوم ترک کک ق رتخروا کر اخلی مک

 ۳ گناہ کرب با کرو دایک ر قاب صان کر ھت کیا فرم ےس نکی ایک گن یونی کروبی رخ ری زور واتس

 لی تسلقآل وب راکخ آت یر رل تفکر و اھت رژ

 نیز اپ ید باب 0 0 یک ئاوکدیز ولا ....:ہیلستس ےہ دہ باب

 کری ياد شال اب نجس. لب دی زوباروا یہ یفوہ یئاڑا دے ری لایک اتے ےک بسیج کس ام

 ےک بس ےس توقی قوی دردا یو ب توکل ویھتاسےک اےس ےناج 1 دیزوا نیل بس لیگ ام الپ ےس لاک ی اچ
 ےک اگر کنی ناروا ایگ ہے جنم یھ ولاء ےگ اھب رکا کت سلو وروا ئگ ٹیک! ںوئاپ ےک ںی ہہر انچ ےس ڑپ ٹ داپ ںول یبت بس

 ری ےہ دہ لج آے 3 1ا دام کوب عج ا ےک یارک ٦گو برخ کروا با زن لار

 / اعم کل 2 ار یر یر ال نوے دل کیا- درک( و ر ایک ےس نت یاب روا ایک

 یو مکس روا کلا 720027 آے بج راہ راپ یر یت کاو لتس جر دارا لاو قره وا ایچ یاو مارو لک

 ۔یئگی کرب دت یب یک ویقا ےک سا کر عمان آ

 لا۔ایگا یو شوره یکم شیخ ٤ےک اوشو راپ چ رحب سا :ورص یت ید ہم

 تراک فو ایوب من اڑ انک اس اک بم ام تہ ی دہ یا ے 9م مک ترش س ماد یا یر

 ےک ہللمن ےن دبا ما مات در لاند لار اکو موہ نایب کالا اوگ ید کورش نام وروثاجروا ںورادرم ےن ںوول

 رلوم سما تماعقاو لا اکرکع 2_ - تقو ک ترور رپ ارور سا ها ںی کن لوول ومار

 ار سو شتر کا مکس مات انچ یکے 7 ےک ےک ےنرکر شکن اج وف ارگ ید لار گر رست

 رس اس فرط لرد مادر صاف سو کرک شر ہک کیا کاوب ےک ہوکں وی رب ےن دینی و. :یئاو م کان کی ولا

 ماھ او عرش تام فاھکرکمو :ج وار کے جو سا ےن ںی رب بکا اقا نوع لیسف یرف یوگا یوررنب تفرو رم اے رہا

 لوپز تری دات ےگ ےج فرط یکل وربش سا ےس ا ےک وہ ہ ہک ےس ںلئاروا یدرمکتدوابء اھت ترک باہر ااکت ارمروا نیما

 ما لاری یم ےس فرو لک لی ٣اے یا ایگ وا اچ کن اوربت

 یکے وہ شابک

 سایت لاری لا اگ فاسق ی ںی مک اج یت ین یا یکی تیام : :تواخب کن اوربت لا

 4 تم مملو فرحت حس تعاطا گی وار ال رنک تشک نا ی ون پی کیا ے
 گھبرا بک لھ کک ا چا لا ندرت لابی هیون بویر جو ور نیس دیم تا

 و بیام یکن ا و درک ںی وتر واوا ڑی
 ےس رع اک یکہناور مطلع ئل ےک ےنرکف نہ ےس “نوح نب یم” عوف ںیاےک کت سرد تلاع ینارواایگالچ بناج یکن اوربت رکی کت ساک



 ۱ لوا. متر ۹۵ نورلف نیا راج

 بل کس مرگ اب ور نج کروایا رک ض قر رش ےک کز اہ زار ےس ہیلع لما ےن جوف کب ولا کک کل اہ یر قوم ال نود فک

 ےک ےس رکی ار رک ںیم یو کرک سردوکتللاع یٹپا چپ وا یک یلاوخیح وہ تسلق ا رکو رھے تارا را ماری یک اچ

 ی لا اباق هاو لیگ هاو راوی ر وح کیا ےک حروف یا ےن نورھت نی یب ....:تافو یک لار اپ 2 7

 تسلیم ایا شیوا یر. نو تن لک لا امکان گير
 ساب اچ امت لوستر سر کرامت درک یاھڑچچ پک وس ےک کر ایت ںی نس ناتا یدامج ہا سا ایٹ ہمدص

 : اید لات کرامت درصدی نرود او مرا زا

 قیر لار دهخدا سیف ما یراق :ی کت ایر -

 یھت ےہ ےک ہرصاحم اک وس زیدی ولا وند یب اتو یک بقلےک“ر وصن ا لڑ وشروااوہزورفاوولجرپ تموککت قلی ارب ےک

 ایک ب پتوال روا ےک یکن روا ایک قلم ےہ بقل ےک ےقیلضوادوخ روا ایچ وآل اتتا ےک پاب ےس ا ےن لا تق ےک ی دنارڈوروا تک ےک

 ت20 0 0 0

 تے و ےک ہرا اک “وس ڑی با لو نا اف یراق تو ترک ںیہ یھب وا کاپ .. :تسلگگرب رولا

 ہڑےک ںوزاجب ہکاھتیبہدایکے سا ماکالہپ ھج وال سیہ ضیق نہا تمولح رو لب اا بج اچ یو« نم لاو

 کے زب یا ےک ناسا یب بوق روا ی اک یر ادرس ےک ےڑیب سا اھت او ہار فروا سیج وف کج نایاب ایک اور ےب وس ےس یم

 ےک لا ںیم ےن ا ایگ آں او ےس روش تو نیر روا لور شنی ےس ےس ارگ تاور رک جرو ے یڑوھچی ھیروخدحب ےک گاور

 لس راس دروس زا پاپ شفا کتاب کس ندا رکن کر تیر ےندی زی وئا۔اگلاجرپ لئاسےک سس وز

 دایک ورکو اسو کا رک الم رک واوا اکر کک ناروا ایگ ناپ رکا مکتب سکس ندای

 بهرام وب ںی شاد ںیم رش ےن نادریق اقا لایک ناب سام. یی
 را ور سرود کی ودر ایگ آل اپ ےک یی وہارکل نے ناور ی چاچ اید لاک کرا یورک داراب

 ٠ ۔ےارغ آکے ہ۴ل اوشوا دق ادب ۔ نگ وہہناور فرط کیجے وہ ےترکں وفا ان

 ےک نلا ےس تفطاع ناد ےاروا اید نساوکن اوریق لئارواای آف رط یکن ورق وضع کلا... ںیگج یر یز ولاروا روصم

 ےک ناروا یک ارگ تشافت یکن اےس یگادرمو یضایف یب ینا رویت نیت ناوریق تو لار کس هوا و ۲

 یکے یز ولا ےس یقافناء ایک رقم ےس ن یکے رک م واح تام ےک دییوبا تسد کیااک عن وفدواس ےس رقم فن اطو ےئل ےک ےراذھگح

 شام د یو: یاں یب را يا ماتم کال وتو کرم و یر یا ےک ےک ےس کم واع ت الام ےک روش

 ےک آد بترمآل وی سوره ام قود تقام یکی اروا ےگ مڑ ےل وح ےک ریڈیو لا ےس یا یوم تکو فروند

 وه دنا تردد ںیم اد دعکں یخ دنخدرکور اےک ماھر ی اروا یورک ورش ی رایت کر ن یکے روم اھڑب فرط یکن اوربت رک ےک ج

 یگادرم یئاچنازوصنمدوجواپ ےک لو یک اھ رکا ھت ساک رول یک ا دے ۔رسودرگ وہ لئاح یلایم کر وصن ںیہ قلب متاق چپ روم

 ےرسود ےک سودا ده حب تست نام کاج جول کب اکر ےک سال کج ابر اتڑلرکک رد لی کج نادیم ےس

 لگا اڑ یم آے: ہک ذےک کل اس ا اک تاب ساری ولا یکے ن ڑلےس یکرکجیی روا یگ 1آل ۲ اراکین اربمر چبر کہ ے لو تسار

 اتاج آب لا روصن یھب ابد ییا ہلسلس اکی گال کت رم کیا ےس قی رلع یا اگل ےڑلنگ آں ادرھچدھب ںونو جے ڑوھتن انک ایکالچ کوچ

 بتن ار ےک ہور وایی ہہ ۶اھت ایکو ت ناک داد نا ےس ہعو یکے تر مئاہلسلس کج یو لا نماز رو



 لا مج ۹ نورظنیرات

 عل اس ET E تے سر ماکد ےاہ چ ںی یاد
 کیا ےک کد جتاکں ویھقاس ےنپا دوی مه مرگ پد هی لیدی طی نیو را را قدرت آ اپ
 ۱ ۳ هنگ یی عمو ماتم رد

 و EE وب CT دم

 ےس اچن روا ےگ اےس گنج نادیم قے ک دب وباےس سما درک یب وا ےس توق وم رق چ یک ویا ےھت

 ینگ آم اں یم ہکر عم لا یکں ویھتارس ےک لیادادعت یئڑب کیا کاج ےل ںیننک کب رقت ال روا باہم او لاب اوہ اڑ کعب ھاسا اور
 تکی تراز داده کنم ےت ظا عقد سا شیو ےک ںوکڑایس نادرق جر کس ولت

 ایلر کور صا وم ی ےس کاک اید ےنوہ ںی اد یش ےنرن اب لارگایگاچ الچ فرط یک انب رکاھکت سکی زی ولا . ..:تسلگریززوبا
 دم ےک یر زیرا رقمی خم ار کرم هی لو اگر ام ہد ہچغانچ .یفک کیر وصرت یک ا تفر فر
 ات لغت لود نا رخ ادرک روکے ے دارا ےک بق اھت چپ ےن روصنم ایرکغ راگ یل ے ے ور گو عش ےس لیا ےن دی زیا وہ

 لم بط ورک تکرار وصت کل کل اد مک تاتو ر وفروع یک راک لق یک ےس دیبا ایج کی را ایر

TESرس رام دل اض  

 ےک روکا 1 ری غ ےک 13رن کیلی ۔اھت یک عت اپ ساز مو یا تو لا اسد اک یارک وارد اا

 توس ایت اایگ وا باج یک س "فارطا کل جود یڑوھتایگالچ فرط کن اتمی رکو تصفر ےس لازمو ےل بات

 لو ڑاہپ راز گراوشدروا کت یم بق ات ےک ساروصم را ۔ایگگ اھب فرط کت لاس ووکر کا کت گوی یو بارو وم یاش کب نقدی تماس
 ژاکت سال داد سروود کک یا دا رک اطر وم ایک ایکف ی7 ا روسی وااھت اہ رن اچ دب زی ولا ںیم

 ںی تست کیم

 اا رد لابی تر کک رنگ زی
 کیی وبا یم سننا خاک ٹن بھددب ےک کاایک یان صوار ا اےک تی گام ارقا ت ع کی ا ےن ر وص اوہ رض ام رک

 ۔ اک کد لو پمپ خام تبلت یر ہیقاقنا کیا ورکس جو یارو اقا اسلام لسی یت ےہ اچ

 ںارداایگ آل یئاو ےس ےدارا ےک ہرصاومروا کہ بناج “لیس "ےک کت سرد تام لاب روا آپ ایی. رارقروادب لن ولا

 ناڈ وموال رواد وچ یص رکی ر خپ ےن دیزیوباءایدر۷کل یم بق اھت دی زی اکو کی۳۳۵ بج ر یا او بابت کت قو لن انچ یاری و رص ای اک

 ین اردک« کت فلات یک ا ےن نالسکونہ ےس ںیم ںوییتاس ےک سا۔ اقا دا اگه فو سارا

 ےنپا ناری ےک ےس اس روا یگ یک روت یم تا ۔ایگوہدنب ہعقں یہورواایمگم میاد باج یک “یی روا انکل ایج” طمع ار

rs 

 ےن ہوءارامرج 20 0 تک ون و ا اشد



 لام... مشل ٣ ۹ے نورلق ن یاّتران

 -یئگ آم اک وفرارب و کر عمار بو رو ناب اہلل اھت رکذ ود ےن یکے سیم ںویھتاسارکل بک نمی

 یکے تار گپ و رگودروخ تسلش ایک وے ےردارا ےک بق اتے ک یز ولاےنرومنڑکن ادضمر رب کجا... دور کمک
 نو کن دنا ےہ ہن ےس یوم ی دپ شمش نا کج فون یک نماد اتکا اهن سرچ

 لو گل دژ ہک وج ب ابساد لابن روا ایر جھکے کتب لس ایا 1 _ یھت ینا وہ اچ ھاتھ دوج واہ ےک یارک
 یئاڑادبوذ رھپ ءایداھڑچج ہپ ویٹو یکںەڑاھپ ینا یگیکخ فقہا ےس دہجودج یب تبب ےنروصنماکپ ےنرک راہ کسے ہیداروار ایگ چ

 ےس ےن رکک نج وکں وف ھ ںوٰدد ےن یب رات یکت اد بج اب رمیکرازراکہماگنہ کت تار یگ آن دار قوم یی وخ یوم تہ روا یو

 نا ے حقاسس ےک اوج وراوج لب گو نیزه اپ رکاب سیما ماتکہ لت ”رکذوب کن ناریم یہ لی تس ےنوہ جی اد کو
 قدس و نلام!ےک گرو کت سا اورو کن اے ر وص یورک 'تساوخرد یکن ا اے رو رک فٹ ےن نو

 رناڑور لٹ ہرصاحہنام ز یگدرکرنب ھ آکا روا دسر رک یک ا یت تکو ایک متد ےک رک مک یف ییادعإ ےک یا ::٠.. مارک
 ھتاپ ےس فرط ںوراج دوران رپ لوس دید کد گ ؟لف تانک ایر ب ےسا ےن روغن ک ت لاھ یر لوما
 سیتی رزم نوف» کان سل کت وار یھی تھا ےک آف رطںس نج یجیبدح و رزرو ی ورک ام

 ےک موسوم ات جن ان + ترس رکن زور کس رهن اهواز... رس ہمامکر حت

 رحت' ےن ںویب ےک یز وبادوا یئوہ ںایامنیکدیفس یک کک ماہی الم د قوم اک اھ وکی کے جو یکی ور یکی ورک وک آں ن
 مے تولو کر اکل ور الاس رھپ پس روشن یا ناپ ےک سا ےس یک رس روت شاد قاب کارو
 رگ وز ؟ے اب واری ڈوبا کایکرد [21- ںیہ کاوو الہ فہر یوو روا ید مک رک

 ریال انچ ےک ہن لاس ےس فوتےک ےناج ےڑکپر مم ےھت ےہ را ےن رکاھٹاوکل ا ےس سیم ںو یتا ےک اا یو آن قناری

 لت تلاع له ز کنون چنان اپ ےک رومن اوور محفم ےتدہہن بایماکی کس شوکی کے ناھٹل ےن ںوگولنا۔اڑپ رگ
 ایم اقا تس عنزرمدص کز دارد داری ماقم یا کفرخ آےک حس٣ رح ابد کور ےس تراذو لنک ہہ رکشواایکادارگش رر کرک

 کک اچ نانچ ۔ ںیہ لیکس کای کات ود رگرن ےھت ےک لور نہودوکا لش ےس رد کش
 لرد لیتو

 اچ ساپ ع رزف نیس" وبا ایگ ول باہ کی دما نور روتر رفت ملا... دی وا نیل
 یر لیتر رو 2- اهم سه انار ذرت درگ اچ برا یه رب پت روش ارد

 اس میرن لو پس اوکو یآ ےس وتم ایادتساراک ات اب رک بد گچ کیک یے یحی انچ ایکو مروت فر

 بس تنها تو هیات رم مات ذکر یگان کیا رپ بقا
 سا نام يک داف طی ارت تا لايم اکر وص یوم ر تب رت وق کراس یک ا ےہ ےس مک گاھ تاک امار
 ۔ایوم لو ںی

 ےک اکی وما تفا موج فرحت ہی دیبع یش او“ برضم کام” نیملصصپ نبی تی ےک ت افتاد نا ....:تواضب یک نیلضںیرپ

 فر قرروا ایک روکے کس لورم کدی حل ییہ ۹ ارواب رکو ےس ر وقاد سا ےنروصنم۔ایدرکر تیپ تیرہ سرت نر کن

 تے فرطںوراچوکخ وف جاب صےس یز تروا تلک تی اہز ےن دانم نب یربز ادرک اپ ےس لایخےک لوصتےک نواب پس یم زمراز

 ای کنار ادراک رخ کس کیت گن اح ڑب فرض یکت رہات ےک کم یب ںومکاکددحتموکب س ناروصنماردرکل یب ےن اےک روصنمےک را



 لتاص متر ۹۰۸ نورظن ترا
 او کچ ےک رکے سرم موکل وقام ےس ر اےس یک روا یکرم ویک ئاوگوانم نک یم زروا یک اطع تصوکحیکت رہ وکی نرو
 اہ رار سک انب یداو روصنمروا ےگ ےچ سیم ناتسی ےک ہقیبرفارکن یر شیر دتاول ایدرکخ وکےل ےک

 ےس شی نا اھت اوہ انب کرک ےہ ا رت 7لن یا کیا رب یھ ڑاپ رہ روا یک ای ڑاہپ نیت لای کدو : لک اروا سانیب یئداو
 نون نامی سال یک یک اگے مچ تهدید ماکت پارت روصنم ا آر طا اکی رب سل

 ےن ںیم ےس 00 ایکن یت یکم یکن ا ھم ےن ہاشہاب۔ یگ کت دافب ےس تقوہاشداب ےن لودنشاب شل
 -ےہایکو ری اوات اج ا ےن یقین اچ این قران شش شتر ادیان اک

 ' یداھ دا ۔ایدر کن وب اب یکن اویقر کا فزار ذر مے تعلوک دام رز ےنروصن وہ حر اف ےس مہیا لٹک رو1 نب لف
 ارد اه فا تسلیت اچ آر کارو هک وبا نب لکی رخ رک پں ای ای روصن ںیم ہم س۳۷ یٹو الا
 روصنم۔ایکالچ سیم ناتسر ےک لک سارا زر او لاو مگ کس مکس رات تو یبا ےن روغ
 بارک رص ای اکی اروا ایک ارم ناک رووا ل را لش لے سا یگ آی دم ےس نادریقر بر واایگٹ ول فرط یکن در یتا دبی 13

 لز روم یم حس اید کاپ روتر لا رس دو ایت یت اکی ارج ضیا یان دیا ناور ےک درسا
 ی 27 طول صندل کان

 سلنا ہد دمم کا جی قم کن تے

 تو یاروا- ايم و آى وت ده هد سا سرش کی ر خوار وضرب ےک سا از

 :راشاکے دب فرط کس ن زر می ید قصر O ا

 نر ؤاج ورد مے نرخ یکداہج رپ بدربش ےک NT واش ےک کر ات سج ویکھ کو + *یلقعز روگ رگ ب نی ایک

 رلباتم رک ا شنرفواشم اجرایدڑاگد زین اک یکاڑل رک ر رب فر نر اد ی

 شیر PND رنج وب بی یر یزاوکن اروا ید دل اف تسلیم رام اعر ر ںی ڈا اچ ایپ
 و شویم ام تست کراس بی سا فرش کیر یک

 وکار اراک کس روند اکتشاف کت سوگ دعا ےک یا ےس ریزی وبا نب لرز نب یھ :لاکرزخفدیعس

 سیر وتر از[ وال ےن روک ایگ و د تن اپ ےک روصمواایگوہ ار گت یس اش اڑی سک ںاہی سری تھ وعڈ

 دار لول تر

 9 ۱ جز اروضنم ںیم رخ ۲ےک وی٣ کر اہملا ناشر وام :تمولع یک ملا ت انو یکروصنم

 7 هستم یدک سل لا تات ر سپ لام ی ن وخ اردد ے یا اھت ڈان رک سوک اولش فرم روا شاپ کوچ
 نابلس نب و ایگوہ لاقنااک سا مرا یر اکرخ آرا ںیم پت کوا کیش انچ یب ترارۃح سارا کس یم ماہ
 اما توم یک نا تعاب رواہ بد ذ یجب رخ آح یکن یف ےن رونما ایکع ےس ےس اچ ماتوا ھے سات لئ سا

 راس سما اروا ل قت اروا یک اتقا بقل کشا نیل ر 2 ایم تموکت کا ادب کس مرکب روصنم مک

 سا رد ندا ہی انچ اگل ےن رک وک اردک لیے ںولرو زرہ روا کش یی لارواووک لم ج۳۴۳ یلاڈءانہ یک ساس تم
 نا یھ ھم کوم ی کوایک سام تم انزلی لار کت ساوخرد یکن انس لنت درو

 یکن ادب ےک ےناج ےن رام ےک دیس یئاھب ےپا ےن رازمنن بہھشیدحل ےک سا ےید تاماعنا ںی 0 7



 لقاح... متر 1۹ نورلفند متر

 -ایگٹ ول باج یکن ادریقر دی دےد نا یھاوکل ا ےنزنمیم انچ ۔یکل نئ تساوخرد

 تصو یک افناپ رول زور کراورس یک تروف یو رتا ا ےۓا تو ۲9 گور رزم یا روو یاس لر

 لوقتعاطا کت سول لم کت قو سا ےن لول رب نشرواای درک ھترپ ںوربشےک راوجو برق ےک کب ترمرواایلوکل وج وف ےن ارم انچ ۔یکاطع

 ےہ ںوہتشوکں وہ رب وار صیق ےن“ ایالچ اد فرط یکن اد قر کانت ےس یٹوج یدروا تمکوکی رو ڈبو ک ےس سش ںی یں

 فو ارغوان تک ترمه ندا - سد تان ساک کی اطا ورک کس تست

 مش ندرت هات تقوا ميل املا سرو کت قله ماد تراز اح رکےن

 ۱ تافل اشوی کنگ ایا

 ےہ ایمر ام ےس زکات دانم ب کے رعب وفد ے ڈو اوبو ہرا واتم ن: یز ےس عم ںیم یس ۔ںیگجی 72

 ا اد کوک یلقتصرنروکی لپ ب نی ےن ا یم سم ای درک باو فرط کہ وص ےک یا ےس اےک کت مجرم ےل روا تاب ادنا یشیکں ا

 اب کال باور یکدیقروا تی ماس تہیروا یک ل کن یک اے نیسی انچ ورک کیپ سنار لکا ےک کرک زی < زاهج

 ذرت لک فیت نک “زم کاور با کی فا و کبد زیبا سلنا مامر

 مس تفاوت فراری دعب لا ریس سننا مکاعجتاس ےک یئاک ان تیاہروااید ہن یھ

 لاپ مچ ےس نوا یر گراف وک وقالع ما ےک قی رفاسایدرکو اسد کاخرکال کت مور اد ےک زختےن عرف ماہر م او زیرا ںوزاچ

 ۔ اوم راتو تخ ات ں وت ےک یہا یکی ر روا وم ایک

 ماھت کور کب ایس و ته. کس یکتا یروتتس تین رک اس ااکت اب سا ےنزھم.....: تسلی خیرا یر مم

 را يک کس نی برخ واہ تی رفا ےروپااکت نطاسو تمولق یکم وا ںیئگںولرک کت سلقں یے یئاےس شا
 اک اودہ رئاد اک

ون یکم زر توک کریار وسب ترو بیرغ نیرو کت رپ اتوا نا اکیا وص ایوب و ےروط
 نیر ہو ےک لی ن

 برن او دن پیوست تمرکز نیل لع

 ںیہ ےہ ررکتصولعب اچ یکر سود کسب ردوج توماس لری شم لک قرض کرفم ںیم جا یا :یاج ین اکیا

 ( یی ) ین سرب عمر وج ف نم ےس ید وچ یرادرئابرأب تع اطا کت سوت مع ی ب رغم لرکشاس

 ریو امن کی روا صور سر اقوام لو نایک ادر با یک یاب رفماات ےس

 ےس کف ےس یک تو ی نقافتا۔ااگ ےک کرا رکشے ضخ کلب اتم یھب والا ب رغما لادن لک ییہ یھب یو

 جرج نرود افرا کد رک جان کای ید لٹ ہلیص لایک وک
 ایگ درک ار اتم تست تک ر ی تع ناشر وا ی ے و

 ےس را شمع لپ اف ےت دہ ترکی رگنئافو سالار جو ایگ ایل کریق یو دان اکی جل یم انہ یب...... لا مکا

 ےک نشو ملا ریما اتے 'یلوساو یف وج ایک یار کر رک کوک نٹ سب رشا رکا ایلرکل غروب یو اروا ےگ دب کک اکے وہ

 نج زر این کن کت  یرکی کت روک عا نیا ےس ںیم ںویساع داز اچ ےک سادعب ےک یارک یش کاش تامام ایک ب قے بتا

 بااج اهدای هد تست لرد کر ا وارو ااو ےک ی رگرن روا یکی وں برخ

 ا ۱ دایلرکور س اے رن اوم اک یش کس رک روا تجار

 برج پیک سا یم ہفت ےک یئاذج لہ لان رکن برما ون نا... یگ یر گی کل وساو نب ھوا رب یر



 لڌا مرج 8 نورلغ بارات
 لوساو نی ہھح ا درک وک رط یک اج زا ایلاٹا ہر صا لاو سام پا ےنرہ وج اہ ات ککے روايات اکو کرک
 ر یکدم آکر جج توڑ کس اکم ان ےنپا ےک کب قلع ےس بقل ےک رکا ناتو ارم کیسا گے لا ترک یاری پویا ان
 س کیم کیا رھی ایگ واہ راہ ود باج یک “یو 'اوہ ترک چ م تمرض یر کس رک ارگ ای اپ ےنرذنکیشہصرح+دایزایمکک رکن ک
 بوته یگ ایر کری کوکر کن یادو اای گہ ےس تقاطح ںوششوکیگ “وام بک ر اکر آب ر ےک ہر اھ اک

 یی زوکت اتو ررظ لا ہا ےس بااج یتبارکل اک ےس برخمنشزوکیما یب لارتد حب ےک یار کمال ای فظمر وار صیق
 نت یاوکل وساو نم روا رک برادا نوررنچ یگ ول فرط کن ارت تا نا یلایماکایدرکن لے ہبوصےک رام نج
 ںونود ےک عم سیم ج۳۳۹ دعب ےک لایک غار سیٹ شا ام یڑوخ یکدب تہب ےنریروصنم لئلاوب لئاد یی روصنم ےک رک یق لر

 رر ورک لک کرایر کے راتعےک ےن رکدیخسوہایسک ماکر روات ےہدوہ لاباکک ایکڑ مے ریا تال اوراق لوصا

 ترک شل قاب نجات ات ریما کیا ےس فرط یک لا مه ماش نم( ٹیرک) شلرقاو مز :ی لب یی فا لا :
 چروک گارد ات. تورا رک کلوپ ےک نا کلپ رودهرداکل وار سیم ہقیرفا؛ےت ےرنشاپ ےک قی رفاءےناو
 نابا ےئ ںوراد و ناک کل اہیب ۔ایلرکہر صا مم اکی ددنکسا ےک کب ترموکں وج وتو کر عمان نرو نا هک سد
 تب فا لا لشکر درو گود کد نما ا ےس رشا ےن رہاط نہ ہشادبع یک کام
 وب صف سیاه ےس ر ںی و ےک کوا اوا اےس ناب ز یکارواایک م قر کاج شی شاو رم ج رک کد ب دنا لورم

 ےن ںویئاسین می مل کادکف نل اہ لب نار کج کور زج سا سود 1ک ا ے قی رط اروا ےس رک مول نا لک ییا
 ےداز یا اچ ےگ ےئل رکدیقراش روا ےس وہ یہ ن الس ںورارہہ کوہ: یئ ا رفوخ کہ تہب یکی اھ چ ےک کر ایت ہڑزج اک ںوبتشک تاس
 رم لب ادب ےک یہ ںویئاسید رجب کک قو یا
 را ابر هک هرات تر بوش کارا فا لر شیک نادر طاق ریلقصلاو شویاه) یکن یر
 ین رویکرد ید لوکس زاد قے کس لقص کام نشر لقل ئا یم ےییش یوا

 تہسانم سا رم اھکریرنعم ےب ےک نیر طر چبر وااید لردب ماناکن ر طلق ریلقصا اعدعب ےک یلایماکدادادخ سا ۔ےگ ےس تس نانی
 ۔اھت پل اکتفا واش ملزم رکعت

 لاو« مر ق فر یک یمر' کب ےرسود ےک ہیلقص ےن نسل نیر نا نت ی ا اح ےک یارمب.... رضا اکل ممر
 هه قم اس نکا ک مار حلق یخ وف ییرب وا یکرکب ےن یز اشوان اچ یکت ساوخرد یکدادا ےرہنطتطت اش اپ رام
 ماد شرف دل در دریک هراس نذار کن اچ لک لطف دام ترکی
 دیا بر ھے ن ںوج ون گال اچ انچ اھترادر سر وم ان گی ان ران: نت ےس راک ےک لا یئوہہناور بناج یکرطم دہ لقرکل تا ےک کشا کس ہیلقص
 ںوتیرطارادرساک ویر سم نج یئوہ یکم نوخ دب تہب ۔ ںیہ رپ ہلباقرکوہر پ یک ف ی ور ایک مت ےس ت وت قو تپ ہعلقرک کا
 ہن ےگ آے جو یکن دنشرنایکب قت ےنہیمالسار کا عر او اک اب رکا کت ساتھ ےک یزو تیاہخر کشی ورد ای گا رام تی درک یا
 ٤ ایا مونا پکن رهن وام که

 کشک سرا ترش ورا طسر امار ده ےک ےنوہ لام کس اد... ائ نج روان یر
 شا ۔ےڑب سگے وہ ےترکتراغد لک رو رہ تچ ی لر کی کن والس دیدم نر سام دیس
 رپ تووروخ ت نت یز جت تی اہفوجاب درک اود یم بق اھتےک ناوکے ڑی ےنپا ےن نان لبرھتار یماےےگاھب ےتتارےکک ایردرگوہراوسرپ ںوقشک



 09ء30 ۱ ا نورا
 لایتشکی کن اایدرکغ اوس یم ںوبتشکےک لئاقتم فی حر کا طم وتر واےڑپ دوکل یش ای رد ےھترہام ےک یک ج ھج ناملسنچ ایگ قت ںوتش یک

 کرافت لا کو ما

 و شیک لو یرگیاروا اپ کما نوت اد لپ توقع کس مرگ لسارگسع- اب کس یایمکرادارشلا
 جا م اکیا اے اک 9 ہدتاوہہ ۔ ی٢ ت اعم ںیم یک آر واایلرکر وقتا ویی زج ےن مورک بم کز

 یلدرطشا ںیم تلاح یسایس کرس یلاقتنا ےک “ی ریا واک کی ری وکتور فا مام شنا ہد رحم ڑ حب ںونردنچ ےک ہقاو ا... نرس

 کر اتل ود لار ضع روا” لودلازھمن ر ابتک کے ںارارخب اظ ۔ ںیہ جت ر ےت وہ ادیپ تاعازف یب اہ رداداسفینتف ند ے ادا لو اپ تیقیک

 یک گرو ولت ۳۵9 اچ یر کفر با یک حالصا یکر عی اپ روہاڑکھچ یرازاچپ
 اہے و مک یول ج ا ےک یک رف یک وف ایام فرد اص عاکے ندوھکں یو نک یک یم ترمب وردا یکن اور برخ کک کب اکر ج ےس ن
 امت و لوس کس نرم جار بھتکتں و دا آک کر کشےک رہ وج روس شوکه کتری ماکت دب فر یر

 جرن کی اور یں اے برز کک ایگوہناوررممر کوہ تضحنر دوا ایلویکا یم بان ت شاددای یب اوا وار نا ےن رہ وج ہہر اتبد تیامم بس

 اگے اجایکن ایم دنت کا ہیچ یوم رشتن ن رفت ےک لاج یخی نس ہى یش تطات کر عم تو سا یک

 ییہ لطم مچ اپ اور رک بجز رفت لات یاد رو... ا یک یہی ںی ر مم
 یا اب ےن رہ وج لی ھم۵ ۹یو الا یئدامج ہام دعب ےک سا ۔اگد ےن ڑا مشرع اڑ اک ولع تمولعے تقو یاروااھڑپ ہبطخ کما ما

 ۱ یی دتا فضا ایرج یا زانو.

 ٠ ہتادرایار روا فنا حت م تصدخ یک ھم ےنرہ وج دحب ےک ےنرکل ٥صاح تخارفے )مس لاروا ایمیل رع#...:تنادا فا یرورط
 ےھج ےن وہ ۓ آرکےن دنفووج وع العرواۃاضق ید لاڈ ںیم لیپ یک ی ہما ں وگول نا ےنزنم یھب یوکے دیا تاوو نیر از روا ےک

 اگل ےنید بیت یکے لاج آر عموکز مر وا یا ڈداینب یک یفایکہرہاق ےنزہ وج ےس نام زیا ۔ایکل وئاو فرط یک سد روا تان ا

 رس ریل اینچ نان نره ےک یر رگ sli ےک رصم ...:یر فر شارب نن

 روا ناد ماکت اھت ےک نیت اےک ت ی وک اک الف ر ےس یا چ انچ یک الط یک اورہ ج اب را ناج فرط یک
 اد کاپ ےس جردن تستر یک ر ہارھہ ےک اوج تیس ورالاس ےک ساوکن ےن رش اکرخ 1 شیوہ ںایٹا یر

 -ایدرگہتاودنقیرفا اپ ےک ہللا نب ملحم ںیم تلاح یماوکں وگول نا ےنرہ وج

 والا آپ بات اڑ سکه ریش بوم جک اف زاروا ایک راک مرکو راف ےس ار 9 یییریطواطر

 ناچار یارک سیا یم نیا ںیم ریل ون نایک نمکی ر کم اق جاری پ ناروا ابد ےد نصاوکں وی رش اپ راک نج

 روز ےک ںوز یخ وا ںوراوک کوایک ایتغادتشاراکن ش روا یکن تے افسر نا ایکو ی اھزح تموم ےس ی
 -ایدامت ہلا ب ادو بحر ےس ارپ اےس

 زا سل ناو فرش اپ بلخ کم زالو یر طب عمو مر... کشم
 ایدرکد ب مک تفل اتت ول تاو لب تسرسوو ےک رک شکل وراونگروا ںویرازاب ےن اے ےک یا گولے تار

 فیرشخ لب ںیہ ر لوم ںی ںذتدم ےس سا ییرفتچ اه خم کس یار یابد سیر وس اج دوا اذن ےنپ ےڑٹپ ایس
 ۱ ۱ گو« تسلگپ تست او



 لاص متر ler نور ات
 ںیم ش تفو ےک تار ےس کج ناربیم سا قت دبا فی مات لا یے ا ورغم :رارفاک ما اقلاولا فی شر
 واک ولس وتا ےک ر یش ل ئا روا یو ینو یس رفت یک ےن رکو یک اپ ےر لی رے لات یوا گپ
 ۳ کر کیپ کیئاک شو ی ید ےن وہ قر شے ےک سدہ کد تا درگ یاوی رفت فیش بک

 ِ گور یمن ریپ ےس یک اگ وناجالچ یاد ںیم

 سوال کر لای لر رخ تستر کش اھ سا شا... اکر فن
 یک رتب لق سک ری چپ یقدنخ الاڈ رام وکں ویمد ر ایہ ےک لار وا درک وف یر غ روم نے بست چ لا 2
 ۳ رم | ںیم ورد ےک رکا و 2 یو عرف ما فرش یکن ویرات
 رک قش رواد رده افرا لول ایوب انہ ۔ ای آے نس ےک ماظفا یش سیل ضا رفع 7
 ۔ان ےنرکتموظومتا ےک لاتا کوہ نک توک

 قم فا تسکین شی ید زر شو هل ت تاعقا نا :تعاطا یر

 یں وی اوب کیک نرمی لاھ اینک نر درام کمک دخت گالری لی
 ایش تول بج یی دجمرکے د ای را رکروا بق ھتےکر فو "لرز نب نیل زا یی فرط یکن اتر اوت تاج
 ھ۱۴۷ هنر دو ادام یر تاچ کان ادای نامر رم اح کر! کت کی ۱ںیم
 و رب ول بکس قاو سا _یبدرک ممی ھی وھت ےک ےس را کروا ۔ید نوک ا ےنرعم یکت ساوخرد یکن مار کوہ ضاح شراب دو ےک یم
 ماب ےس ماج ےک وخ ےس ام کپ وک ایک سارنعم اھت ای ال ما اک ا ےک یہی توکل ماطر ا
e۔ےے اب ہجر کات ےس ءا ۳ ایک تست ارا۔  

 0 ۷ تے تحت
 یر ےک رک ن نش تا سےک یپلیساکےن مما ۔ایارام ےس دت ےک 0 ہطمارق مک چ کوہ تساوت ا رت طرق

 لر رگ ار وا ناب لپ تیام کرس “ےن انچ تستر ص21 ایک ر

 رو رک ظن اکبر کس لا گر لی مز اک عم کور ےن چپک یف تو :لنک نر
 یشاودرآ اب تم اکو ببرد زایقووج و" ال بر ا فلاح اک سا ید نک نہا رور کا رک 21 اف لاو
 ےہ ردا ۔ایگوہادیپ ہرطخ ےس ساوک م۔اھت ناسنا شکن اد دارا تگ سنی ات اک اد عا 3
 سیم کک ےک سرو ےن کش تاپ. امن کی نب نل ری ے ومد شاتر تیر مد جور یخ یریم ںیہ کل اخ

 و ترس ۳سن یھراکرخ ا یئوہ: یک پرنوخ ی اب تہب روا سی وہ ںایئا ٹو دعن ںیم وفد نابغانچ ۔ ءایکدداص مع اک کک ےس لا گاہ

 نی زر شو را تابان ۳/۳ ایہ رک یک سارک اروارک

 ۔ےہ اکمل تاور ےک ےس رکراقر گے تہب

 ںوقالع ےک ی اپ یک ایام ام ابرد ےس رخ یک رسی ا ےنزھمیدوکڑ ھم” الطا یکی ایم اکدادادخ سا ےن نیک... سیب ورہاظن عم
 میت تار دید رم تسدک برم ندای اب ےس گنج نادیموکن یل نص وہ ےک یا ےک وظف کد اپکابم ےس

 (۶۴۰)ف“(۸)رلج لاک رات یک شویو ہدققلذوام ےرطیمارقت....٭



 لو .....م شرلچ lef نور ن اّتراج

 کک یا ےس یی لوفود ناروا ییدوک''یئاتکف لخعص نی ہڈادیعتصوعیکش شرط ۔ایکب طاطےس باطخےک "شب ید مکے نک

 نم نت روا "اسارت را ار( ین ویر ف آے روپ) جرارخ واک "عقل هد کرا گل ا وصی د نر اتقا اک یارک ےس روو

 رگ وکی روصنم وشدااید ای ئار آر کنپ مے ھول اخیر رپ روت رو راس ما کک ایکو ما وک “ربع رم اخ

 یکی ار ممد همکار لاک ام تافل یارک کای ایک نام بیر نادر

 ۔ے الاخ بس اقا یلااسروا باپساو لات لات تموم هک 7

 رود یک وغ یت رتا ےس وغ کت رام یھب کلب اک وے ےرارا ےک ص نیم ےھت وچ ےس آش اور... :یاورے ےرصم

 ہحلقروا نم کپ سود گر بار لا یک 0 رمل چ

 لوت اب رم ر اکرام ل بج رد ییرخ آی نا لاپ نیر حشع اشاکل ا اپ ایک کب اہ یکہ قر ےک ر کرم ایق عاد یا ود ےن ےن وہدنب

 دہر ضاح ےنرمشو اسڈروءارھا ۔ایچپ یم ردنکسا سیرخ آےک نابعش چن انچایک آر طی راس قم نزد چپ با اقای

 2 یکتا روا سده« عید تابع رقم یاس ور ارم یلص تز ع یکی اب راب رک

 او مووی کل کلا کید ت زی ےک ااغ ےک دععب - اروم اش ار يک لاو وار ار

 ے تالف ہر تقو سٹی انچ ےن رکا اید اردک 90 نت الاسوکی مارتے ےہ لی 3 لر

 لاک ار قل ایگ درکرنہ ےھت رنگی تجارت اڑ سیم کل ان اازنجسا اک م واک یک ی واعرب نر لره اروا یک شو

 ےس مت الف نبض ویل ضااک نا یم ہا ادوخ مصصااشواپاک نا. ے اه چپ نشد کس کرا یت ںی ووڈ روا یم ایپ یاران ےس

 لئاونایک ئل ر ےندطیمارقدعب ےک سج ایدرکل وک ا نارود ےک کاٹ ای لرک روشی تکریم ار قر یکتا ترک حت

 دارگیناکن وخ لار تا ےک مر رفقا کرک دن قاب سیف نگ گاج کوچ تلد

 روا رطوبت ںییاماکل سلسود نام ....:یلایم اکی ک طارق

 بسا ناروا پا ےن مارق یک مشرک اپ ےک ارت پورن وان ر دوا بر يک کاپ کا ںی کے رطب اوا

 لوبیا قم انار و یا یوزر کت لر 0

 نولتتسوربز چو ی کرک اھک شپ ےناج ےرامدوا ے + ذس رحم فب 2سال رفع سا... ورا کف ۳

 هستن روکے اف ای وت یک رت یک س وکر فت لر ءرصاس_ نیت ٹا اک اپ رو برگ ور عمیق کوے د تس ارس

 2 - 2 الطا یکی اوگرا رق وسوسه اس ار کس دو جو م و زات کیے صم ےئل ےک

 تساوی یر اور ساری اطا تو اش نو قوم ایر ک کاپ کدام کای لا

 ۱ ںی ےک ران ای دا کا ےیج اي موم تگ یت و تولوا یکم ناور ب ئاچ رخ هک رک

 ےک ہار قادر س) مس سرک ییا ےس ا ںی چ درک را ےل ےک یا رقرکی ر ی اود مم. گریم رقر ازم
 ے یئاح ےک دادجاوءابآے رامج روا ےرامہج کل تباہ ا اکی دعب ےس یا یت کیر ت لیضف کن ارنا جا ےل ںی ی کتار یا

 "ااا ید شاز توو واک اھ ےہ ورکی یشارضمےک محی ما ےک ے رھپ ےس وہ سات ےک تواب تو کی ناروا .

 تایلوضن ارگ یتا کب لطم ںی س یت یار امت )ا اھ یا اید ب اوج ےس کت یارک طخود _ مار تور یک کم سیم

 ےس اص کت گور ناماسرو اد ماکی راتوکع وفدعب ےک ےنرکہناور باوج (مالساد ںیہ ےلاو ےنرکرھہپ قرب وا تیز

 ( ۲۲ )فس (ه)رلورخا سل ری.



 لوح... متلب ler نورلغ نارا
 ۔ ےک وہ ےک ی اپ ےک مرک ۲آ رکن روا ساد غب رے او ودر لای اب مسواک رع فر تفر رک واب اج رحم
 1 ایک یرکے نور کا دب تہباکےٹہلیبف یھب یمااکب رع)یئاط ارب نج نلاست
 مے ےک ن رکی رک رافو وا ےن رام نوٹشوکںل وتسدددعتم ےک رفقا اےک رک دوشم ےن نلاصحروا مت :تلگلظم ۳
 زوق تن نام فن لاو یکم اپ فوق تس ےس کیک عوف کرلیا توو ج ایکو اب ب تم ایت ہوم اکہ کیا چ انچ اید الی لک تانا ےک
 م گج نادیموک نفس تحت گلایه ساری شل آیلتس ارت روکا کیاوک اروا یک رشت
 ےک رک وتا داھود است. ایک شپ طم رر ل کے بش ےنز عم قا اطم ےک راددا رق اچ ۔ےگ ںیہن اج گپ تیبسس وف پا مہر کوچ اھت

 ناکارے ڈا یی گنج نادیم کٹیمد یکڈوھیطما رتاوہارکک اب ھتاسےک جن فبرگن اص جا ۔ایدےد ما ھ ڑہوکخ وینا ےنزنم 2لا
 رنک درو تورا پس ی انوا ےہ بق ھت ےک عی قابس ی کرا رگ فراز هتک کاتر
 یک ایا رک کے“ تاعر ؤا” ووت کو اعد لکت بیپ کد ورکر یم کک ںاہو بج روا لو ار زا رک اب ےس طارت دایک نیم
 : ۔ےڑ لئ باج
 پی لان یش ومومی م اقروا اید کردا مک کل ےک ںی دیتے سا رق ےنزعمدعب ےت اف ےک کج ...: ضعف اکب وہم نہار 2
 تک ےن رگ ےھت ےہ ررکی ار انباک ار واء اچ اوئا باہ کما فو نا سم نقش ورکی اور نشد ےک کر رقم نشد ر ترور الاس
 ےس آے اوما یھب نشو رک آباد ےس بق اھت ےک طا قوم نرود ایر ہطوواھت لاہ وج بابساو لابواالرک ارگ نا
 مے ےک لیپ ب ید پ یک بسه هکر لس ےرسود کیه و وه ےس
 روس وک کے ےس ےس ورا اس ملا ارگب صف اپ ےک نشروا ایک تیپ کے ساد کا ےس دوبل ر توخو
 لگد لا شل رم طاهر اس دو درک

 جلیل لول تتس لا یک ورشا کف اص ےہ ےب لا فس لوس کدو حال. :ماگتہاک خوٹروا شب لا
 ام لی رام کس یش الا ام یک ورسفا ےک فاٹا ےک سادواای درک کو ضارکوہ یت ن ںوگوادچ ایگ
 بناج یکہ گر کشلیکن اوکں وج فی برف ابال سچپاو فرط شورت لار چپ اھچر وا کپ ےن کو فہ انہ کوہ راوسوھتاس ےک ںورادر ےنپا ملا ۔
 وب لا زالو یکجا دون اپ گرا شو ید نی کس لاوش ںی و مردنی ںازادحب ایگوہ نکلا ےل کس ور سویا
 -یئوہ تیز اک شلئاراکرخ آں ر

 اےک شلئارکوکر ےن اسدرطخاکن د یا بسود وس نا ملانے آب ےترکبق تاک شی ا کن شور ای کشل...:رارفاکب وہوم نا
 یی راک شر شٹوارفو اودد ےن ناف خمس یہ کرک وھچج ت رام الاراد ےس فوخنےک ناج یپاہدرچن انچ اھ درک ت اراد
 ےریشپکب وہ ومن من کی وم تحمر رش یاب ےک کا یر یک کک ا نا کرک داف ا ےک رمل لگ داراب ےس
 تاج اکر رتو اب ےک وک اع ہے اہک ےک کارا ےس اید لاک

 یورک ورشا ٹولرھب ےن ںوج زر ٹری ۱ تم دایی را رتف رب ےک ۷ ریت ار انچ ی و 9
 ی مرک فردا ایک اھ سرو اکر دوب ا سیم یے وہ فرطیکل کے رک ٹپ رواد رک اکہ ےس یک اناا مم اوگروا
 تایرورضروا لادن یورگرتب تفروم 1ے ا ےک رہ رصامم اکر ہش ےن روا آه تب ہلباقم یی ش لیا یا ی لیدر مپ مشک
 راد لی اد ا زحمت انچ یک کک زعم جیک فر قرچک زا هک سرما ۳2 م ک
 اے قنشزورو ارت کر واورم ل لاہد تایق اد قرداؤاج چ نخر ی تر اک یکے 2 -ص کر اظ

۰ 



 “لپ ۵ ۰ نورظنتایرات

 ورا ین اور لت تمرخ یکز مر کوک اتاو یلسپےک یش وا. ادا فرش کرک نارنج

ACEرار نت کس  

 کشی س ناک یکن کہ ہلوہلازع ب رایت ےن ںوکرت تقو ںی ایت مداخاکے وب نج ہلودملازمپ ن: : طر نشر ملت
 تانے ںوگرتروادادما یر ترک متی ہلودلادقخ ایلر کہ ص ال اس اکر اتم ای راورمزواا وک ا ےن ںوک و یکم نرود ا نکو

 ایدرکو ڑی رک تک سادواھت ایک آصف ےن جوفتسر کیا نیک 2 کوسه نکرد
 ی ایگالچ قشڑرکل گے ل رم یکن وا وہ: بام اکر گی یک رر جن یک یر افر گی کس ا ےن مل اظ اھت
 ےن آں اپ ےک نما رکپ پیش آور ند کیا قم شل چرا جز مس زر سایر
 دم اقع ےک شخاوروارکاو رج ےب ںیہ کیلو در کیک ڑج یھب تی اکش یکں وی جر شمروا یکت ساوخرد یکے نت گلو ترا ےن ومرض ب رے ل اروا

 ہت یکے ںوگول ناروا یکم سا گشدوخا آر جگر کن کب لگا ن یی تم ملک رر لاک نا مت تک
 تاغ ورب ای فوق م کس لاک ولع حس اخ گل چ رک وچ نخر ہا ز انچ ال رک قم مرحب لا ا یکے بر یش وا کا

 ے ےک شاتو ےگ ےل لاک ے الع ے ہت ےک ںوب ر یک یورک عج یورو زاد دما بخیر
 تر رابات ےس باج ی اروا ےس رک ل ویت تع الیاوک ری ےن کے رکی واک نشت لات عررط لا نیش ]شا

 ماتور انتا کی ع فف الغ ےک نیا ے رح انب کا اید ناوک ص ات ےک سسارواایکہن دت ارپ ہیک ا ےن نیامد ۰
 ۱ -اگۓاجایکن ایمہدنت کامیار نت لا

 رس رپ لس لاو سوک تفالغ ییا ےن ینا نی لزح رگ ۳و اخیر هیچ ..:تنافو کی ولعزحم
 ماظن ےن ہزار ایخا باطخ کرام اک شاه زا وب نم سا تاج کلا یباطم ےک تیصجروا یردہع کو یکی ا ی اپ تافو سج
 ماهیت گریم دے یا رق ایک یکم اہک ہیعضالادیعول انا ےک رہ ےک تی یاہو یک رکے ںی دن ہا تو

 ایل فورت شہر غو تی زا ےک رک ای لاعاکے ےک پا ےپاددا یا اعد نیب نت ےپا یدربطخ۔ یادت نوا

 لزروگل فارسی رز نا تا رہ (اھت شرا ز ےک پاب ےک کاکا ییج )وک یب بوقتیل دعب ےک سا... و :ہلقب زا

 تمام ےک هوم کس کوکی زنم لیتر ترم لار ارط نسل ولوص تاب ےک ی اک ل “ناپ ےک قی رام لا

 رکنے نس ہبطخاک مان ےک ساروا یا کل دق تع اطا؛ یک مومتش گن ولو رک دیو ایدرکل ئاشو یک ںیم ںوقالع
 لر رس یار کودک کلاچ اقا زا نا زوج لا ہنریطخاک مان ےک: یز قد
 رول قرض رویه و نیا اھا بلخ کمانے ئا شتت یل رک لوت تعال رو مروہ ےس ن 7 للا ر یوم تب مآ

 ایک یکر رقم اہک اک کا اہلی تاند ےن یا لاس ی اے انا ملت یر ہاط اکہ دونیزی

 و E سیف نون نا ار زم یک ادویہ لاقتااکز تم بج .....:تالاح ابن
e A Eمالک مان یک راک ريم  

 لی ررر یت اردا ز خم 0-یا فداطم اک( ٢۸۳ لج یاہو ید )قرات یک لاش لار کن یا نیر لادامت کس سلم.

 یم دا لاس ا۴۵ رکل کس ا ۔اوہادیپ سج سو کرابلا ناضمر۷) سیم ٹیدہع” ےت لع کیا ےک ہی رفا یی یر یر نت اھل ڈا مت

 رعنا (سبد رقص( ه)رلج) لاک رج... - Nps tri (AY it eu) ت کرم رم سات لغ یولتاپپ لوم
 دوش یا ےس اہے ینا ا گرام تافدارک



 نم رک باقتم ےس نیکما ےک رکرایت
 نو ا نا ملت تون راں < لگد تب تسچ روم وم ے اک کںاہی یم کیلی یھب ےک 1 سیم شپ ےک ترقحکر ۱ هرم اب
 رک ڈبل لس مے نیا ے نام اب یاب اپ ںی ایک سا ترا راز تنی خاک

 دعب تا ات ریس کس ادیصح لاج ایکر کک ولس یجو یگ ا ےک و ا اھڑب فرط یکے طس رکن رام اک ا اایکو درا
 ام اکی د ےس ریپ ےس بوتقا روغ ےس رر ایہ بوق سے راپ ےک لا دریک آں اد فر یک شو

 ۔ایکدناور ےل مات کور یکن یم عر وک

 سرم تاپ بف اے رکا شب لے راوی تی کس اوکن یم نل یت شو ی ارور یا صابر
 رتیرفاو رس لاو ہر۶ بام ایل یم ںوھتپ اوم اکےک یاد یب یئارپ تساوخد یاہو ا کت سوتے یگدنماضر یک کراس

 اےس نیب لیا ں ٦ و دے ںوگول سم ےس بو سا او بیم تیم یک قے بو یر یش اتا سیم ےہ لب اقماک

 لے ںی ناپ مرقد رسا سن ےک ںی درک دب پ آوکل امد ناج دوا ےگ ںوہ سی ہد ےس پک ول ہے وہ کوہ ناہز
 پر اصالت اد من تیا اہ 1 م جو لر ہر کتی ذوا ایک ےن کہ بام تام ےک وج روا
 (ی قباشیاب) مما کا یھ لوطن نیک رخ الاپ ےگ ے رام یبد آرا کس ناجی ںی رقم لا ر کرا درت ات لاک ود

 رم کہ ردوا ماش اوم تاور فرط یک خد ےس زا رک ر ایا واش اب طا رتی ئاچ کب لطم ےس لاردا آقا
 ری رک ارا یت کس ایکو یت 1 ؟ںاپ ےک

 اف آد نام سما فا زاروا ایلیا ہرا کک نک ... : تم روا بت اکرم

 ےک ڑوھچبہ مد ھچ* درب لیکن را روا ۳ بر کرج سرکار جست تیبا سما قو شد پروا نار
 مر تست یاب یئوہدنب دم آ یکہ ورس ایٹرکور صضاح یگچاک روا ۔ایدرک۔لمتی جاب نالاقس“ ےن ہلیما قو اشداپ روا ي ميز نواقتس*
 ےن رہ وج راکرف ۲ اھت از کور ےس کاور وج طم مارقاشداب یک ۶ درش تہ یم ےراب ےک اسد ےس ار سرب

 سوت گامی لی 6 کوچ 2 دیو فالوور« پر کروم ےن نیما یکتساورو کس رک اقا

 زوم نوا یا رم اشرایارو ایر اضیب لوم رد حم لاحم کا ںی اید باج ےس ن رے سک رس

 کے تاب لا ےۓاولد ضواحم اک ول ت اے زرد ان اق آےتپارپھجرواےناھٹادر ام نی اکا طیب سی ور لول تو
 ےن طما قو اشداب ۔ ےس الج ت الاح ماتو مارق واشوا دا روا + ساب لی ارگ نیم ]قیر وا هرو س ےہ

 ساب سران اقا و ها کسی اھٹا ضاحیکا کی ےئدہ ےترکن ایج ںایراکمردا ںایکال اچ گرہ ج کف چ و شنا لاو ۳
 وا رھپ ےس رارقاو لوق پا کا اگوہیم رب“ اکو ہر اپ ےس سب ےس رام اند باج اک نج کاگوہ رو آپ ںوگولم ےس رایت کارول اک ےس

 -یگد ےد تزاجا یک ناج ھم ہت یی لوس کس سو وج روا نر تا ا -.

 اھ اھم وا ےگ ےس شرک تاقاو ماھتےک اردک زی اوہ ناور بغا یکر مکا تا ےس ہریرہ جانچ یارک
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 روا من روش ےک شے ح۶ نارود سا۔ےگ ےن کر کک ےک ایت کروا ےس آے ہطررکن یر نی طارق اند
 تولع یکی اےک ورکر تپ 19 اگل ود بر یا اک ں ودرکرر تم رادرس پر گل یھت ورک ل وتت عاما یر کپ ي

 دچک یر رہا ےک مچ رہ یس ای رہنا ےس یم تاش د نی تات ب اپ ریش ےس کا یک ھو اضافے واں ےس رش 0
r)ممرتم مم وبطم ۴ ۹اےفصم۹ راجا نیا لاک  



 le نورظنا رج

 شد تا ص نیل وع کے لک ےن رکے ےک اپ ناردا کل ددرکاطع

 لیس ارم ات ب وا وکن شھر یار کاج مت اکے دصاقےک رو واای گو ہایک
 اس نبات فو

 شرم نا ۔ایدرکیط قی هرم نوع ےن نیر وااوہہناور بناج کراس زر تر نارات 5 :تسلقیک ییا

 نیرو ا 1 0 آم اکپ ور گا یا وہ تسول ری کک ر

 ۔ےگے رام یحاسرارج ںیٹےک نیا ںی ےس ماین ںی روکے ںوج و فرغم یوم ت سکر گ مارت واشروا

 ساق وقت درک آپ سی زا... رکن
 ترے انتا ےک ںی اہ ےس درانی دھکا کیلو اگے اےک کرا کوک نیا شم رار ف التخا ےہ تاج یو تلف

 ادای اپ ےک یز رکا هی چاپ لو فرکانس ال
 نیقیل لاک ن اجے رام ےک یوکے یز یکن ۔ایگای کل اےک ییز ن ج1 تو + زار لوص ران دوا کیا ےک ال پاک نیلا

 بس ہو اھت ایگ ایا تولاکں ا بابساذ لام ہھچج ۔ایارکب صن بیخ ےل ےک ںی ے رقت ل کروا اوہ شوخ تہب رکے ہدنز ےس اا پا +

 ایا رف زات ےس ہر ہا ےک تبا ایک مانعا ۶اک ست 7 اعیاد ھام ےک کاروی دارک یاو پس اک

 ےن اچ یک رقم ےس شرف یکے باد یھی طارق اشواہ) یم مس سرم میل ما
 ےس قو زوعےن یر ایر. مر اپ کس را تقاطع یر من

 رک دواک ےس د لار یک ساروا کوک کرا دراز ںی ےب ایک لم
 ۔ای چت ےہ رہو یارو ایک رھ یھی یب

و لاک کے دی۶ نیا کے سرو یا ےن سارہ بوتل زووکن یارب ےک تاتا نا .لتپ ںی
 ویز اد ورب اق پ

 هدف ز وا اکر رقم ترازو پرور وادار کس لس نا تای پاک شش کن و سا ےک ۳/۳ یل کں

 ۔ادہاطع بق کرام اک اوقات قی کر رت س ایبک ا دج یک کاپ ت اقدس بح اکر وج ییا

 ی بتانا یم نشروا یا مات ںیم توکو ےن نیل... نامیلروا مامق

 زی ولو« تسلیم را نیم بجا وہ یھب شی افر ںوربشزنچ فر تفر ےگ ومراد ٹا لا کلیپ ایگ اب باد بع راک ارحب

 رضا نوش اپ اے اروا نش تو یا یک اور نشو ےک ر کر مز روگ کروایا امداد لس یارک انسا ےن

 امن 9 باغ نادرو یارک واک روت مقر وبا یم یکدوجوم یکی اھت دح ےن ہطخ 0 روا

 نشے کک د رے مک ی ایر وکون ساکت لایخ لا ےن ماس ای آف رط یک شرکا کت سکے لورلارضع لو( رو )

 ےک سیا ایگللچ یب رمظ بلو ار اکر 1 کک ل قد لادج تہونرا ماچ کای نامر م اروا بخت ارض انچ ید ےنوہ زن لئاد یم

 ایگالچ اپ ےک زمزم کوم مار کنگ 7لیئاجپ یافن ار ایلرکور اہ یم نشاک ساس روا ایپ آن شز ںیم قا یکل فن دار کف زر زر نب

 ےن ماس ال رہ اب ےک نشہ ےن نامہلس یکن اور قش س نا یک ںالف ر ب نامل نیرو ییا م ہا اھ سیا

 اھ اڑپ ےن یا ںاہج ای داٹہ ےس م انتم ی اک ایکس ر کے ںوہتااورکہ ر اشاوآں ومر اا

 ناو تکرتروا یکت عا نایت نیس رم برسد ازت نر مکه نور ی 7 :عارج نم رفم

 رگ بل اب بلا پ (۵۷ فالج )شی یتیم اپ 0



 لڈاض متر ۳
 تنم اپ هک ورکا نارگشل ییا ےن ریز چ درگاہ ماچ ےس یر کراتو ر ورش کمر

 ہر لوم ساک ےس بو ساوکعخ رض اھت ایک رایج یم ےپج رومےس یس لیپ وک وتد دتچ ےس اث اب یو کے سس ںی ۲ک یک کروا ارج نک جر نب ےک سام ھا ےس رکشے کس پو کیک قایق داد با را قیر چک
 نر تاور ف 1رط یں وتالع ی اش ے نت ئل ےک ےن رگلھ مور داشداپ نارود سا ید دادا وک 1ےن روکے ک یک اطا ا 1 رکاب
 یل رکروظفنم تساھخرو کرد 0 قاد اک روک صقل لورلا فیس موا وم اوہادیپ ہرطخےس یاو
 ۱ ۸ و ر یورپ یک یارک لوھ وردا

 فر آکے نرخ یک نیا جیب اپ ہیوم اسقرداایک باج یک 2پ ےن نین رعب ےک یا: نیرو مارق
 وکی نت ای آی اپ نیس لس قو یا میدی کس امت وبا ایه س کی مر
 م یورک ورش را ی الو وب یاد بم یر ای« خرم اق ےس یا ابار اپ ےک یش تیس ںویھتاس ےک لا
 تر یم ش ےن نشل تست یقه مات کر اپ قاتا ےک آں گنج نادم نشو ںوٰود ےک کوک وٹ
 یک اےس شر یادو یکم ئاق ۓار یکے ن ر/کتساوخردد یکن اےس 0 ,- راک کرد
 پا گول بس یو شر ازراک ا ۔ایلرکل ساع نکلا ےل ےک ماسقدوا ےیل پسار رام یم تمد یک /0 ارگ یوم ناو ی نس یم الا یگدعقاو ساوک ماس یگدے دت زاچا یک کر ضاحوکں ول نلا ےن ن پہ کب لطت زاجا یک وہ راح ل تصرف
 _ۓوہداپ آرکآ 1یم تاناکم ےنپا

 ےل اڑ کرایا و مر نانی دیکرر تپ توت کرک س باج قبا ےن ںی ..:تع اطا مات
 توا تانا ےک ںویھتارس ےک سارواماسق لوس 0 “ایم لولو رے لاخ اق ن دے ردد ےک کا داوم فاو ےس د 1

 وک اروا ی رک وق ترم یک اا ےس نیک کت مرورگر ال راپ رد ےک نیم دوم ےس راش انی باک سه ےب اق
 ۱ ۱ کتیا نو اسید رد شفق گه یز ایدرگہ ما مات
 نیم اک وج وف کم اسق زی شہ کب ج لون نت زروگایک حس بغاج کر ماف لولا فیر کدر 3 را کش
 یکی اعل اوبا ےن دیک یک یاش کی ا ےس ےس وک یک لم سسر کروا لا له رجب کس گلکسی دازراک
 تواغب فاخ ےک سکو با تطاس زو سیر ےن ںویرخ کا لی لات اورد یا. ایگهرعو کے یم ر سموا یک نشر وک اروا لاو
 2 زی یف انچ وم ںو رورضیکے نالب ےک نیس شل شن س رک ےک ماہ اے 02 زاروا گورک

 یر تسریع نشر
 سارق گر مپ سبز آل گچ لر شش سو. تم کنه بجر. لورم کرک
 نو سیا یب ےتوہ لٹاد نشے رکے یکم توام یا ےس ا درت ن تما ره وک یرکت نطلس ارب زو
 تایپ قوم لکسوس لی کش ایام رب لوس ور لوپن اما
 ناول ویو تاک ے اجایکہن لوح ےاپ روم ہویشاک یا کاک مچ اد ودر اب نشر یلاور وہ کل درکت یاکش ی
 سار طلا دنر عب ےک نادری ادرس شک رش لے ردا یر ذا رم ميشه راز کس
 نایک یو مے رک وا اےس بر تالادا ایلرک ٹوک رک ےک دورا ےک و عل ےس داد سا ےن رکھیے رک اس
 ےک ر کل صا نایا ئل ےک شب لبا اج ہہ لازف یکے ہک ل یخی ر چکر واو اڑ یک اھ کیک ساک م م لیپ رسی آس کج



 لا... مت ۹ نور رات
 -ایگوہم فرحت خب اپ سارواایگالچ ہقر

 یار مک ےس ماکےساو لاتا. ایلرکل اح ہضق تا ایم اکو لاو لو یک سرو. کج اورلارجسروار وک
 ترول یک لور)ارعس یک بساوقرد لیتو نت جت بلع او لورلار سر ںیم تر تی نئ رحب ےک اد کا اگل ےن رک

 تببازعںس یت ےک ام فروطت تساوخرد یکر وج ےن زم ز۶ئیکب لطت زاجا یکے ن کل تپ ہلودلادعس ےس ر چپ عاتب ایکن رطل اےس
 یھت لور لادعس یورک اع ج ہلودلادعہ ےک کب ترم ں وج وف ےنر ی اچ ارور روا لک یں او یار عی او لا زروا ںی

 ے حر ط مہک شاڈ ناھٹیب سم لد پا ےن لزخایمم آل یم کج نادیمرکل گے س بلعروا سلم برف ےفےس فی کباقمو تعفار
 اھتانب سڑودعب ےک سان ہاوجاھتاراھبا ےن تنطاسلارمزو تر وطن یہ تاب اولا سا ید 5 و ےک کش وہ حکمت

 شرخلا۔ ینید غنھنپ کنی کل لا خ وفیڑب کیا ےن لئاروا ای کت ساوخرد یکوادحاےس میر اشداپ ےن یک طا لاع ںوڈو ںی لا رک
 ناروا یک کش شزامس یم ےراپ ےک ساب باب توکل کرم یب تتد ےک ر وج ےس ںوبرع نا یب اطم ےک روشن نا ےن لازن
 قلی اساس ری رز یر جلاوہرٹیھبر ٹاک ں وج وف ںوفد تقو سج ازبک ے دھو ےڑب ےمڑب رپ ےناج دہ مایضا ےک ہطماعم سنا ےس
 رولو ےن لورلا فیس دم ات اکے داد یم کیا اک مااغ ےک ہلودلا فیس )گو ولروا اوج رو آلت ہلودلا فیسرکوہ تبرک پ ےنرم

SOSہلودلا فیسےک رکت سرد تااح یقپادحب ےک زور هدرد اچ س برگی اق کیک ت ساگر چلم  

 باہساد لا ےک یا ےن لور لا حس ایگارام ناورد ےک زور روا ےک کا ل ئای ےس ر نادم ےکر ویدوخ مر گود الپ

 , ہلودلادعس ےس یا روایی یو قاو '؛ سس 7 یوم شی اقہپ سارداایک وکبحاج یکہق ر ےک وک
 ۔ایکک یر فلم ےرااپ ےک ےن رک اف ےس

 ر اک کک ددا یک ادریس ذ ےک صا کیا خاک شاخ کنج کد کا ےک لورلادعس ےس انچ :ہررک ای اک ب لع
 تاب راف یک یز کہن یھبک یا ےک لولا حس ی یو یک کو یم تروص یک ن رک لیک ارور کاپ یک ویب ےک
 کب لح ےن نيوز کس سرا بعلت یر رم ین کشلارج کیارک آس یم شیٹ :یزع ایک یاو ےس رول رپ

 ےک دد لش تمر یکم در ہاشداب لی ےن ںاولود نات لولا فیس مرار م ولاردا لو لارج نا لئ غلاوبا یم باع لو نا ایلر کور صاحمیر
 ےنر کود کن رو باعوا کا نا یو هیت ترانس کاهش یک رگ ورص تر اخا گجت سار رکا یت را ےئل

 ANI ایپ کمی صاع سٹ فر ےفراوم ناور ئل ےک ےناچہوکب لحر کے ن جوار ایپ یباطم ےک مٹںایکا منا یدک
 هایم ب ہما شک فار طا ےک ےک اناا فرط کیک کس کر یقو داره د تسر ایٹ اور ص اکے بلح

 یوم یی یا دص ےن ےس ی اوما یک کے رکھ ھارغان کاپ یک ۲ےک بلع لک ھفاوبا نارد ےک رضا حر یغ یا ....:یکور ھم یک نشا
 ںوجوفے شوخ یکے ن رک دوا ای آں باور چپ ئل ےک بلعراص> نیک بجاذہا۔ یداگا گ آں یم ساایگو وج یئابایلرکم مار اکرم رخ انت
 نیک یئوہ ی آد حا ےک ےہ وہ ےس کارش اھم ان اک ںیم تمر یکی رخ نکوی ےہ ولو اید یھ درگرا ےک بلعوک
 لس رخ( نشوب زور ےناچ کادر بلص ہر یکن یک تدا او کب تخ یئ وہ الط یک قاد کاو زع_ از لب لاو بام کش
 اپ ےک مورہاشداب ےن بلع لئا۔ایلر کر صاحم کب اعر یب ےن نیم یخانچ ۔ایکہ اور یی فدسر ےتتارےک اد داوری اکے رکل وزعمےک
 یک دنو یک اک ید ضواوم اکو اوا اروا تب ترافس تنی ضا ایتساروادرپ

 مالساروا ون ایل یرکےس لایخ سا ےن ریپ لولاوہ نادر بناج یک ب لص ےک رک تسر وک ں وج وف ےس یت تی ان وامشداب یوم :ی اتا نی
 ایٹ کت نیک ا یم یھب ےن لںوسوس اچ ہوالعےک لا ادرک EB 1 میرداشاب وک 2 وج اک ےاج تا اتارا م رص ٹرک ا یو



 لّارصح متر ۱ Ile ےس

 لغو ار ایپ بلع مور ہاشواپ دعب ےک لا دا مد نا نرو کس هر تاماروا لرز یئک ا لاھٹاہرصاوح الصم ےن یکن

 گو رای اک مار ط کند سلا ایدرکخ اراتد تے رک رر یوا ایک وا کم اکسیر ارد کک

 "وب ال ےک رکن العااکداہچار گیت اشدع ےب یئپکک کے ز٠ر تی کت اعق او نا ایکس او مارک ادرس ی ایم اکر اھ
 ایا مدن باج کتے ےک ےن رک شہ ےن رض یم تا ابدرھکح ور ےس ہر اق س

 روو ےک ری ری و+ 0 نام چپ قرون برو تنطلسلاریزواکرنروگے کر صور فای ولت نزار زورابخا

 اواو اا ب وقعت یکی کیتا ج ھوا اید رک زم یم سط ےہ وک انس تارف لالایی یا اکر وما یک اطا ےک ر عت تم واک
 فرا رم واکس اروا یک لا رور راپ رد ےک ہٹا نر لروح روا یک اھ ب برغم ے را سر ایکو واک رک
 ےن اوہ نک آر ے روک نم فلا ن رب کر نم زد ےک لا نب دل )زم یش لو ت رع کب یک یا سے یر اپ دو ۔ایگن کک باک ت راو فر
 ۶ یاسوج زامن ۳ 7ز یئاپ تافو ےن بوقت عمو کبابی ا ٥پ تاریک وتل کک
 اکر )زاغ نب ۵ نش مرش ی ااو یادم کا یکم یں ول وک تام قان ان کس ا روا ایکادا غرق )یو اک اےس فرط یک ااوہ کیرش
 یر ست ےک مالتا لما لس کے راز یکیبولختاود ےس تقو یبا یا کد رپ ےک ے3 سروطم نب یت مدخ یل وا یگوہاطعوا اھت ادرساک
 ۔ے ناش ور یزد گرو

 كا الت سورس اد ات ی الا روا ةانمقلا ات کس نس وجزوووجو اہ ےباھت کز راپ یاس ی ءارزو نا. .:یزراپ

 الا ڈرا ےن یک ھم تمامی ران کای رغلئاچایک ترو یم ںیہ سی روا یکتا لا ساوه کمک

 تي نام طی سس زور دم پي زهرومن لب کیم وتو کتری... و نسب

 مام اک لاک ےن اھ ایا ایک نے ےک ےس راب ےک کیک ات شتر لک اکدسلس یا یھب اج ج...:یلاجرھج

 زا عید یر اس ریس رکود یا کس کرک لا
 ےن سنا قے ںویمو آراد نی د تنطیلمس لام زووامشدواپ نر اطولا؛ الاڈراب ےک رک وح ب ےک یا یک سرا زو بت (۱۳ )هری ندا نا

 دیر تست تو تراز و ییا ی رک اتقا شوک یم عم اہ رکے دافعا ےس ترازو

 ردد ےک شاپ زواکل ورا فلش سم سمت ملا رب رجب < سا اھقرزو یرخ آی رض نب سال اواا تنمطاسملارمزو .. :مئاقلاواا

 ۔اگے تاج ایکن ایب ںی لس ےک ت الا ےک ناکا ہہی اپ رپ تم اب تره کس یاروا کت رازوےس روشوروز تہب ےن ردب ںیم تول

 رر کب جدت کات اک اوربت ہک نام ےک تموکعی کی واعر ن لزج نوی ب تا نہرو نی ھنب نام ....:تااع ےک ںوثیضاقت

 کج اک ا یئاپ تمافو رب ع کا ےک یارک یں اہ ایک اع ءاشق ؟ دہ ۶وک ن امتْنےن نا یر رعب یت ےک د ےک نایت و7 7

 ےک یا ےس تاپ ےنپاروا ید تعلخب ایکر قم ات ةرابعوک ارکان ا ےن یز و ایک یک سی ماتم ۔اوہررقم یش انب اکس ا

 تاک ارت تم امہ اھت ایکہ عو اکے یی داضق ةرہمعس یم صور حیا ےس پاب ےک یا ےنرھڑ یارو ےک

 اھڑو گیئاکی وت مر ئل ےک یل ا نا زاک ا اھ اھ سی قاو تلادعرواالاو ےنرمکن اسہاتبکیر قا لینا ڑب تہب نٹ 7

 لورزم ںیم ن۹7 دعب ےس رم." امگایکزارفرسےس ات ۃدہع سیم مکا تفالخد نرم کن ار یئاھب دازاچچ کس ادعب ےک سا

 سنے اج ےک نان نم نسننپ ۵۸ فض ی ی و 9۳و ۱ رلج(روعرلا نار دوعا ارب )بانکی اں. ۵

 ۹۳ صدر ود نر وعزا رپ کس ای نسب ین وسواس لو ایت... 0 تا



 لاح... متل زا نورطظنما را

 ید ےس د توم اڑ وا ا مام ںی روصآ ارطا۵ کتل اھ اوہررقم یقراقلادیعس نی کر عب ےک ایگ ا والہ ےک رک لوا ۳۶

 ات یاو زارت ام ف یلغ یم تول ترور تئاتر ا ںیم ںوریظیکم اھ ہفیلخ

 فرود یر 7 . مارک ل؛ رٹ بتا

 اروا امال ےس ے یت ہعاک ۃاعدلا یاد یک یوا یش رک ددرس تموت یک توکزروا یرداد اخت ےک یاب رر رتی اض هر

 رجم فو ةر بلخ تا س ےک ہقیلخ ںی ںوریکرواخ موج اھت ےس ںیم ںوراد ۃدبوع نا ےک تصولکی تا اجرک اوہ رقم مود یارب تمن

 2 ترا اھڑچپ

 ےئل ےک ےن رم اھچ فالخےک ںویمورر وا اھت یکن العااکد اچ سید ا ےن زیکں یہ ۓ رکن ایم ےیپ مہ :تفالخ یکد نب ما 7

 | مر سین ای تب شمارنچ با چ ں٤ هوب اتم ایقد ولات ید رک ورق رک سار یو

 < تفالختسروصتم »با کس ارج ےک سا۔ایکرم ےک ر گے روپ لئاسودایمگے ڈاک تفاو تموکح یا سی اتا نامقمر

 ۱ -ایکرایقنا باطخ اک نیا ما وب
 ات ام ات باغ رپ سرو مشن پات نطلسروصا یھب یم ےتموک نب ےک لا ماغ 9 نارجرا :یگد شک گرشباروا ناجرا

 کی اب روا یہ اظ اش لی اغ ناوجراء اھت کی شو فیلدراکن اوج را یم ماکرہ رام نل ن ولاردا: ی تس واک ہےکہ 2

 ر ےن رکراک اک یٰناسفنت اشہاوخ یت اوکتزروا لام ےک اع ایک لک ےک ووا واو اک کب توک یسا ےس باک لورلا نا"

 تواب فالف ےک تا ناب نت اکرم ما انار ار گاج سش ئن سم مکر اک پل اودالع ےک ادا تاب

 درز ۳ ایگ ی یی اے با ل واک ن اجرا ںودرک

 الف نہ نامی لسرادر اک کاور فرط یک صمے نشر جا باک کرایظااکی بر دوخ ےن نیک خان ...:تواضہ یک و

 بام کل وجود یم نالتسك ماتم ۔ایکہن اور ےل ےک ےن رکم کور نقوش اور ساز و خر الطا کسر

 ل ایگ صمد ایگ کرا قر کن ارود ےک کلپ یھجووشروا ےک ے رام ید ادد وب تکون عیب لب فو تفت

 نکنم ھام اشک ےس فرط ییا درک کن یک ےس رخ یکے ن ا وکں وج وف یقرشمنلصم ےن الف نیم نامیلس بیڑا
 هام ال رز مي یراورم یک ی نشو لمر مک نشو ےک رکا لو تموکعر نسوکی عی ئاوپ نادر لا کر قی تک الف

 32 یک اج اج ےپا ےئئ وہ ےتارڈ ےس ماجماے بک تقوا رند گراف سل ا ے نش لا ےن مام

 E ہہ ار غ لب ےس لوے زور داپ مش ےک رک یل روس کی را لر وقت اطارکرڈ ےن نشا 1

 ےب اے بضل لار روا تک سو يکي ادم راک روا یک دیر یر یا

 ای ورکلو ہر اصن تل ارت اہک شٹارطواایدرکل دیت تموکعی کا شا الت نوار

 ا ناجا لر شرع ےک لوس واتر رجب کس لو ....:شنزاس فاکس ربا

 وب نت فرج مو کاسه یاد دردم ےک ماکو اراک یک ہا ےس ایپ کوچ نف ناوجراروا ت ایں ور

 اھت اتر کاپ رد جتاس ےک سوا: نلوجرایب ےس قا اھت[ رم تی نیلددلادضح وا رک یم شز اسلام دات

 جلو روم

 رنج 9-۱۳ لر نا را ) تاریک تک تقریبا ...0- ما ایا ایہ ےس سینٹر ھم 3ع زم خا... 3

 ت ناھجراپ ۹ رز )نیر چه نانو ےس کب ج ےہ حر یا سی۵۱۹ ہفص درلج )لاک یی. 9( مترتم)

 ےیل ای



 لژادص ... متلب ۱ ۲ نورلظ رج

 نرو رس رز هک نا سا رنو ناجا ی سنا لب (رالطا کالری ساق... لو
 حس مات هوس ںوجوٹ روا نش ایم ورشواضفودتف شم فود ار ید ب رتی کین اورا ےن ںوسوساج ۔ یدک
 رضاح یم تصودخ یک اح ےن نلاوج ایکو شپ ود ےس فوخےک ناج ھشیا۔یئوہ تسکوکں ویر خم م کر ایکو ورش فو تشک سی
 _ی تعیدرابود کت مو تفاظللا ےک کز ورق اد ولج تفالضر نموا اروا ےک نت اعقاو مامترکوہ

 ناک واک ید نم تین کیا سیم ےراب ےک یر افر گم واک شڈ نار لام ےس ےن ناوج رادعب تم دی حت ...:یگداب ب کمان
 اهداف فن عرش کو یمنی واتر ميس اباد رش ل اروا نشد نار الار یوم نرم

 ےک وہ اہ پ تنطلسروما یز پروا سال ام اوقی جد ضش گ آی کدامف نزد کیا
 ناکم حر ط یکے لیپ ےک رکررتمواذفغی کل اروا یگد تزاجا یک ےوہر ضاح سی یامشراپ رد ییدرکف احماطخ یکے وبا ےن ناوج ادب ےک سا

 ۱ اممم اق ںیم
 نیل نرمال رک تالت ںال کیا ےگ وہ یاب وع کا یب تواضب سی ماش لا ناورد ےک تاعتاو سٹ 3 یروض
 جا اوج یھب اش کم هر قدر روش یر او نک ہند یل کر ایا یر سدوتےک رک ومنم ےس تعا اطا یکت ف الخ ملی ھب رام

 شوک مربع ےس تاعحقاد نئا ےن ناوجرا۔ایلرکور ضاحم اک ی اروا آج رب مات ارعا اھت بیت رانا پ اکے م السا ترم واک ر وار تت اک
 ےن ات درک ورش سم نام کھ نورت نب لود لار صا نیب نل ڈئادپ شو اوکخ وف کر سودروا۔ایکہ اور باج یہ نکا کرمان
 2 وصن_ رثلارپگوبا«یداکت تک نرو ومص لا ےگ ایہ رکاھکت سکق ویکی کش ڑی کان مور هاش ادم مرا

 -ٹ یک مل اعکی کت اف دعب ٤ے اپ ماہ درکہ اور صم سی ترار یک خ وفتسد یار پروا ایرکرا روک الف ےک رک ضر

 دنا مک اب تست کس ترک ری رم يکي کس یل وکرم یک فنر ادیب اکو
 مرا ارور سن ا ےک تاناسحا جت سس ےک ناالم ےس ںوگول نا ےس مار تاو ت زم تے آۓ شر لئا گزاری وک
 رکا رم ریماظ ا ۔اھتاہ رک اتوک مالسادالج روا ےھت وب ےک اڑپ تیسرکفف پا مور واشواب درک نام ایک کف رط کی ماقتا ےس لا
 راد روسو ددٹپ ہرارف نب یک دیشا تراش نرم یہ رکی کت سکی اےک سار وا سیم سیم یر لار ضعع_راگورروایمالعا

 لیک ں وید راوہ اک تاس ےک ںومالفرنچ روا لوٹی ےنپا هست مورداشداب نورد پر اوہاربھتل یم فلج نریم دقت اس ےک
 باہ کشد ےہ ےس اھت تشق م ناک ن ناک ول یورک یا ےس سج لو اس ی ریش قد ی نوا یا
 اع ی لی راک مپ وو ےک تب رت ےن یدرکی کن تا ینا ےہ ار ےس شوخ یکے ن کل صاح نم ایہ دیاھش ےک رک ہم ےن سد" اچ

 ییا یک آوار کب یش یکایک سکے گن نامجو وکار ور تس سا سرا کس دل اکیا
 ۱ ۔ یئکی یقلوکب ابسا لام ےک ناروا یک کریقو لت

 ےس قشنایگی ںی نکے کای میت نادیم ییا ب ےک ت ےس ٹی دب ےک یلاماک ا... اما اک ںویخ ا ےک یش
 ندا زور یاب یک ب جاع اتوکد رکے یا ےس سی سیر داایکت یانعزا زا اک تو د ینا ےک کب طے یاب ےک انہ ھجوکل ورادرسےک ںواوجون
 ہنامز کیا ےس پر طا اھت کے وہ ھتاسےک ناوج تیس ول ناوکن اےس یکدایرد یئاناروا ا اوگپ ز ارکستر شل سو
 سس مپ یراق رتبه زاورد ذس لودر رول وان ساک له رد هنسامکگ اپ بند کیه سرب ارگ

 ۔(۵۱۶ ص۵ دلیرشا نیا لاک رج ) یی نا ا 0



 لوارص...مشیلج و ۱ نورظنیا ات

 نانی لرے مے ےک اہ ے راب ےک ںوکول نا: ےگ ے دام یو راز نت اره هنری اکو نا ےک ںوگول ناروا ل

 £ راپ رد ولوو بج ید تزاجا یکے ندہر ضاح شراب روکا کر افر رک ر کچ اک اروا یکم نشم یتا ےک اد اوہ لکی
 کافور لا ایکن اور فرط رص ےک رو رولو نرش لیا وا ادرک آں ورادرسےک ںوناوجوفےک یش ےن اسےک ںی نازق

 ےک ےن ر لیٹ ںورھگے پا چ اےس نامو نکا کول یھی یی روم لے صر لوط وج گہ

 ان ار قو نج نیدوماباکس ارج کی ا یکاپ تافورکوہ لب سیم ساوب ےن کر حا ںوورنچ ےک تاغقا ن: :تافو کس یش

 کروا رک ا ےک ےک 0 لاس سد ےک رک ایپ ہہمان ےس مورواشداب لیش ےگ وہروکوزاب ےک ناوجرا ےس تافو یک ٹچ... 1 اکن اجرا

 شاپ تیک اوج اروا لر رک اتم لود نا ذس خر اچ انچ یکہن اور ےل ےک ےن رک ےک ب رغ لار طاق

 اکر توک ن قی
 یے وہ م واح ئپ اناما با تاب ےہ دداا اتر کرکت اتہاچ وجر یفسو ایہ اھت ایکو م اریپ اخ ایز ںیم انا رص لاو مامون اوج را کج
 کوے د توم ےس اڑ ولن اجر ارگ اگل مار لااج ےب کیا ےن مع سی۸ AS اذ یاس اتنی

 لع ناجا ما اعات یا اھ یڈاربا نب دہر یم زو اکی ا اھت تنخم یئمادیپ روا اھتا سون کیا ناوجرا. :توافب یک ا نام ںیم نامح

 نمناک راک امام یر سر اند سرب ایا کک ہک ارزو نادت اوربا ےک

 یکن القسکے و رغ ںی ی تت ت ںیہ اور فرط کب اع یارک رز ںی ںی ونرتچ ے را فید لاین آے بلش لا عررفم

 شد تے ںی لوم تکاب خاکے ےہ ےک اروا ن تک اما ےن رپ اہ لارا ناص داب باہ

 یوم )فن تاب لاب یک توق یک ایکو م شات لد ایکو مم کراوجو برقی نالقتس ےن ناسص۔ ے 7م اکی ید آے

 لیپ رواابدرکں یاد قع کوکح تقلاوبا ےک رکب طا بقلےک نکا ار ما کت جی یک راماو تفالخر کلب ےس تت کوکر ما( ی

 وسواس کار سیره فایل رپ ںوتدنکےنپا تعاط کتک

 باب ماش لا کا ںالف رفتہ یک ں وج ڈش ارحب ےک ے ڈاک توقد دی یک ں وکو نا ے مام ...: کج کن اروا یگ

 ےب ےک ےک لاج طی لورو نا ےس یک اگ کا کت سک اک رک لیاقت رف تک نانح دیک ا چ ےب لمر لکی ےس بس ےس یک ایک اور

 اس اب کارو جیرضه_ یو + ل تیت ےک ایم اکی یا رواتب نش اوم اجرک کورس راجو ب م لاوشواب ۔ایلرک

 ارگ لا گیر یکن اص کلا شام ایر رگ امار عور سم لاح کر ورق کمد ر

 -ایگاطعو زم اج دوا یکی ئازفا تب رک ےن اح اک تساوخرد یکن ماہر صا رک

 ارت یوم لا نان کان ماش منا رک. اکا ناک یے راپ ےہ کرولا... :ووکرولا رو رخ

 هروآر اب تو سر ذرت ودر کک يما ایکو ہ با یک میمون یا نب روضنم تو سج تابا کے

 شیب دعوا رضا ات اهر کاور ںیہ ہداایگگاھب نادریق کپ جے فوخےک یگوہ یر کل اس سی ابن یک سج

 کارا کتے م وب ےک م اشب پارے اپی ماش ابتک ےس نی گروہ شد ریچے لا رپ ورک رش بات یک

 اے دبیر

 اھ اتکر ےپادر ٹکا یلاپ یباطم ےک تداع یک وف یک قوم تنم یاهو ٹیک کا

 سار کین ئاروایشا نیاہمالعدوجواب ےک نامک ..9- تور ی ع سايت ںیم را نیو ںراج .."۸۶۴(.3+ ریعس نس یگ نر جس یھی...
 -(۳۳ع فا رلج ابن بربل)ررا(۱9ع فرج لاک )کو هم اضاپ سدیم بنا نم تاپ



 لقا تر r : نورلظن ات
 روااچد ین آر کل وار کاپ ےک ہرقت یش یداب ےکر مع نب یل دوا اب آں اور پہ کھ وفد ےڈوھت ماش دو رگ روا هوا
 قے رک ر اق یم لک اھ وج ےک و مای لعن یداھتا ےس رقیب بج یئرزگت سب کیا اے تلاح سنا ۔اھتاترکت ماما یکں گول
 "و 2 لپ دعخ طرب ےس یوا ما کک اگل ےب د تود یک صو تراما یگ

 ےووگرولا ۷ےن ںوگول نا ےس جو سا 1 قید < کل ےت ہو یکدانضد نت ےک نا یھچکودرگکک یا ےک ہرتایہ ےت ےگ 00

 ےس ر لو کس ناو حس لا تابوت ارواح اس ٹر کت جہ اپ کس دام سام ایم تم
 یو کل وقع اطا کت صمولعی و وک ا قاھت اچ ےک کر یقاط ۓے الاب وک وئا نا ےن بس نار یھت ئوہ ںایئاڑلیھ

 تب ےنرکف نج ےس ںوکول نا ےن مکاھ ید غالطا یک اوک میلاد یولع اح ےن( ہقرب اوز لا... مقر کدو
 لارا یوم تسال رب یاد کے یقافتا؛ یکک نج سی ودام ےس نا ےن ہقرب لاد۔یٹدرکی اھ رب کس کا نور نا نم ولاایدرک
 ورش ف اصناو لرعروا شدو داو دعب ےک لايم اک ا ےن ہوکر وباء ایگا زا را یو نور کس کڑی روا ےگ ےل ٹول کچ تال روا باپساو

 لیدر

 جت تر ی زا یدرکت سام یر لو م لاو ا ویا گو: تسدد یک لات کتک اح
 ایک اور کس اس در االام ک اص نب لش وتفلاوباےک رکو بول ورا اپ

 رگ تام کل نود لر رو ممتاز ی کک اھا ت ااو ترک س ل رخ لرم وتلا. جیم وک واروا [روتفلاولا
 رو تا اپ رود تہب ےس لک تہب ںی لاو را رد شش لار ناو: لب اڑگراوش تیا اتنا

 لا ات کس کاوش اد اس کی س اے اہ ر آے تی یک ں وراومر کرک کھ
 لزنمرا زگراوشد سا نشررو ترک فو ورم کل یے یدیتسم تاب کرک راے الاسر یب اپ یوم یارب ےک ےن وہ ہنودرکول
 لاحارباک عف یرمھمروا حوتلاوبا ےس ایپ تدخش ںاہج یب جم نایم سا دواایکب ترموکخ وف یبا ےل ےک ہلباقمو حافد ایگ آں
 یک مع اطا کوہ راح ےس ہو رک یا ےک مات کا چاک قدر شاکی یی نوک بات کوک د

 باہ کف رعنا اف تسلک مس نادر تبب کشا اے اہ ایلرکل شاد سیم کش ےن ادا ید نما ےن ہوکر رر
 یکرضم نم زرسرادیعص ےل ےک ےن رکی رگ اغوا ےناب نوخنں یم دت لب تر نر بام رای امن واز اب

 9 نادر باج

 ریماوک الف نب یک کد سار ؟ ںیہ وف ےن تای م تموت ین اوہ ہمدصدح ےب ےس ہعقاو کاکا... ور کار الف نب 1
 م کرک بم الت دل اح کول مہ کا یگ ور واودرب دو ےنرصم ار ایپ ےن رکک نج ےس ہرا ےکانب

 ہوکرولاءاھت فیچر ناکہ وج نب تو جت ےئل ےک ےس د تا کول
 ےک رکوع کج نام اسوکن اروا یک کب لط جن وف کرام یک دھکیل امعےپا رکن کر فی ےن مکا اھڑب بناج یدیج ےس روم نا
 یار لقمه

 یار فسا لیپ ےس بست آفرین رب ضلع ٹ ٹبٹكه- کار
 قید لیپ ے یا ایران جی لا نب ھشواودرط نی ارب بحصم نی هریک لب درام نا لو« تست. توت
 ایگ 0 شرت اراد ہد رو آر اکہ رق یب ےک بر: ی یک ور ان اطوکں ورادرسےک ہری هل

 کنی رکن دروفتسلق اج وف ددزات کیا ےسر ھم ےن اد بب هتک فر مو ول تسد کیا ا آی الف
 یا٤ یک رک الا یکس اوکل فٹ ن یشن ہاب آں اد ند یادواءایگبناج یکن رہ ےس زر ورو خوف دادا لا ودکروبا۔ یکہ نادر ئل. ےک



 لقاح... مارل ۵ ناورظنتا ترا

 مکے کت نام هر اماکن وغ تو زر سار اتم ںیم ےس ار ایک وکب اج یکم وف ےل ےک لب اقمو کتب یھب

 : گو ره تورا کلام ات لشو ریو ب الکی یہ

 یب لیپ ےن شا اھڑب ےک آی بق اھت ال یکووکر وبا ضا آل یاد شیواگرکشا ینا ےس رازراکن ادیم وت ح الف نب لع... رتا اکو ورو لا

 ےک آل اح نا دومی ه رو اچ نا پکس اجر میر او یو يا ریسک ابو

 ہول ئاءءںوہایال اپ ےک ہعلقی او ںوہدصحاق اکرام اب ملاھہقیلخ اکو اور ےس ےس وچ ناو شیر اف ےن ہدف اہ ی علفک یا

 ایگر گنپ ے زادرد ےک ہعلقرکن کی ہوکروہا' ید تزاجا یکے ن لق ل رکی فایر سم ےراپ ےراہت ےہ وفواشداپ مہ ید باوج ۳

 یا فاش ی ؟تسدقاو یاماها لم تسارقوکل رو سهراب کوب مو رب کس هو لا شتاب

 یاں ےہ اشو لش یل تک اول ات وہ ےتوہاھتاوہ کت تمولعدتمردعب ےک لاقتاےک پاب ین رر ییا ت

 مام وک اا ایدی روا دایک اپ ےک رادربوص کد س کیا پا نم نیر وکلا ےن رہ وواشواب یش انچ ۔ایکب طے اوگرا یک شاف

 رفع ند ےرصودرو ای ار ہک یم یش و دم ک یوکس نا ےن ل ورک اوج ےک یف ےک لکم کروا ےنرھچکس بووک اےک بان ےک ڈار اپ

 2 - ۶ رک ےن رک روا یئار کیپ مر شے رام ےکارکراوسرپ ٹاور وا مک ارپ کرم یورک ناور

 -ںیہ ےک ات ڈے تاحقاد بیا چ رپ بیلی کی اکا رم یکی کچ ایک اپ افرا اپ کر نم

 تا که حب ےک ںوفدنچ رھی اینپ پ تاجرد گرفت زا ین رس تمرض ن اے کا: لش

 1 الا ڈک ٹو ادا

 ںیم ےن ره اکا یل او انپ تش رارادرساک اک شب ری ماکت سر سامان یا :۷امرابخا یب

 لپ نب نا ںی سی روا ت باقر تست کیا یم ںویمانتر وا ںویاین ےک ہانپ تفالخ اھتاہروہ لاپاکک ا گرما الف داش اجرا

 نت علت وار یر وی یئ نچ ۔ ی رک رر یتا تروس یک لاب لاج کیک نری تاقا یت

 ا وک ےک کر ےس یک دی فو لیتو نور آں یم وہ لول ون ولو ناجا ترا الآ ےس ےک گہ کوہ اوس

 ید یارب انک نب باک اگل ےن رک و مایہ تنطسر وما ناوجراروای کوہ نیشن یک مرم کا تربت ال ت ز۶ کر اس ایگ ورک ل زعم

 الاڈ کل وا ناوج ادا آروداک ن۹۹ نارود سا۔یئوہاطعوکس یو ضا سلا ,تمول قرب ےک لدنص ۓاج روانگی درپپہتسدخ یک

 - ۳تا رط لر بعد شا تا رب جنب ناب اس متن ات

 لب تست لوس کس دا ایل ل اکو سار طس تموکرئاد ےک ہت فا یو بب زنی نیک روم لٹ پر... راکپ نی لوح

 لامروا لایعد لا ےپاد روا یئدرکر پس ےک سٹاپ تمولعےن راکپ نی لوح روگےکروصن ای شٹیار طس اب یب ںوج ایمگایکر رقم یا

 ںی ںایڈول) مع مھ ناز ساک لوک اج ایکن ایب۔اوہارڈکےک ےنوہ ضاح یم تصرخ یک ا حتاس ےک بابساو

 یر کر فطر را یار تیا هرم لکا ےک مي کت اقامت مارا تام

 یبا ےک ےہ وہ لک نش رمو ارنز کوش سیف درک اور باہ یک ےکام رفت ازخ م واک نس یکن شو یو صرع

 ۱ ایوب

 هزاورد کس نم *نبمرومنم 7207 ید لطف هر عواح وان ورزت نون ۳۹. :لد لب ری لن یک

 شد ےک ےک تیا کیک ار کیک نا لب یم ج فری کیا ےن مم ام ایگوہ لئار ںیم تو

 ایگوہ لئاد واکس يا رو گلا ےن لوب دیجعےس ہجو ین یلاوتنوگاکب از ےس فرطیکف رحمی ییہ ناف رغ اعا یکم



 لڌا مچ E iY نورلف ات

 شماری ماع یاب روت کے یں اہم ےک ج آھ ےک یا یکی یم او ناتا ارب ےس تند یا یئاھب کل ادوای جت انچ ءاھت
 روااپ 1ت صو وداکہ ار ماب معاح بجالاگل جر مم تمدغ یک دوا ای آ ال لا ےک زیر اب کن اتو سا الاڈ رک ورخ
 مکس رم تمور اپ رو ےس ی رک ل وچ تع اطا نی ہر وص میر لیک ت لت ن وضم اوج تشادضر۶ یئ الطا یک ل وخلف
 سرتیپ تاریک با یک کار ےک انب راورساک کاک یکی

 ` ے قفس شا اوناور لاو فرط کرم آر یک ای درک شوکت عاص یک یک ےن ہرقوہاو ب انتم ںی قرب م انتم ےس یک رواہ رج
 ۱ دیک وفرط کی ار

 نالف ب یب ےک کای کر رتو حب ےک سنایروا ال سیدھا ےپا تموککےن نشو یاو لو... روایت و زو
 ۱ -یئوہاطعوکووسا لدنصتسوکحی کت رب دعب ےک سا دال شما نشد تم

 نیو قربان لا لکسوس سن کبیر نا نت شد
 ارگ قیاس تا های وب لون یی لا رک دعب ںونو یے ڑوھت ےک یارک یوم ںی رتب یی ورحم فرص ییہ یک
 وکر ےک یہ یکے سار ۔ایگایکر قی زواکت ال احم یک اسروا گن ندیم کر ھنن ب ناک چ کن ایک درک یک اص ن اہک

EEرعب وار یکے لوڑے ترا واک وہ ہت اه ماکت رگ وکر ووروا تارو یک لار ےن رکی ار یک شروط ب  
 او کت اکو نرم اور ان نسرین شويد ورحم

 یارک خدام یک یکم م یت کک اک ت یف اب گر کیا هک تیپ بب اک ں وجب دتا کت راو... اع
 نیس گام رد و شد )کس درد نذار ساک تاپ ےک ہری و یک رار ج ۔ تس ےس لا زرا تتقورہ عطا اراک
 لا بس قد رف روا بن کش کو فوخروا لر متکی ناو ور نا عمارت اچ ۔یگتساوخرد یکن اما ےن
 لبه اس اراک راب اراک دژو ازم اسکے جو لا اند یف فکر سا. لپ شا ک
 فورحمتہلاانوہ یار اپ ہرن اک نا لاپ تاج الاڈرک کہو کا وت ےک وہ زر ل اعفا ےک میا ےس یا رکا شراب روا توت نت کا
 یتا درک لپ اقا دت زاجا کش دا یی جو یک ازم ےل دب ےک لا یھب ہل اوم یک ےک صادر رشت
 وال قرون لاک اتا ایکن ایب یاب سیب ےراب ےک یا اتا ناب ے لو وک ار او ماک اےک وایت راز و کام من
 1 ای ورک نے کن سی ںورازاپ

 ےہ زج زاروا روا رت زامن ےس تعامج ھتاس ےک تنس یبا ےن قور رکی کک یا ےس اربجرم کیا ....: نام رف اکا ھا 7
 ( ےہ ییہوروالایگاھڑ پر ضٹےک ھم عم اج وک مج ہدنت رج او نام رف کیا تنو کا ےن تا سس نا چ کڈ اچ یم ےس

 ' يىغلا نم دشرلا نیبت دق نیدلا یف ہارکاال نیبملا هللا باتک نم ةیآ مکیلعاولتی نینموملاریما ناف دعباما

 سما ینعم میلع عیمس هللاو اھل ماصقنال یقئولا ةورعلاب كسمتنادقفهلاب نمؤیو توغاطلاب رفکی نمف
 نیب اوحلصاف ةوخا نینموملا امنا ةمال منو ةمئالا نحن نيمتسملا رشاعم هضتقيامب مولا ىناو ةيفاهب
 هذه مهعمجت نیا نیب ةورع لحیالو نیتدهشلا دهش نم لتف لحیال نومحرت مکلعل هللاوقتاو مکیاوخا
 حالص الار حالصلا حکنمو لامو مد نم مرحم لک نم مرحام اهل مرحو مصع نم اهب هللا مصع ةوخالا
 امع ضرعیورشتنی الف یضم امیف ناکام یوطی جقتسی دابعلا نيب داسفالاو داسفلاو حلصا سانلا نيب

 مایا هیلاخلا مایالا یف هیلع تناک ام یلع رومالا ءارجا نم ربداو رماسم یلع لبقیالورک ذب الف يضقلا



 لاه. e اے نورلغ نءارراج

 مهزعم هللاب مهروصنمو هللارماب مهمناقو هللاب مهیدهم نیعیمجا مهیلع هللا ماللس نيدتهملا ةمئالاانئابا

 تسيل هيفخ ريغ ة رهاط اهیف یرجت ناوریقلا لاوحاو ةي روصنملاو هيدتهملاب كاذذا مهو هللا نيدل

 هيلع مهاميف هيورلا لها ضراعي الو نورطقيو مهباسح ٰیلع نومئاصلا موصی ةيوطمالو مهنعة-روتسمب

 جيوارتلا ة الصو ىحضلا ةالضو نولصي اهيف مه ءاج اهب نيذلل سمخلا ة الص نورطضم و نومناص

 رییکتلا نم عنمی الو نوستخملل زنابخلا اهیلع ریبکتلا یف سمحخب نوعف دی اهنع مهالو اهنم مهل عنامال

 فصویامب مهیف فصاولا یلع بستحی الو فلسلا نم دحا بسیال نونذویال اب نذوی نوعبرملا اهیلع
 هباسح هلیعو هباتک هدنع هداعیم هبر یلاو هداهتجا هنید یفدهتجم ملسم لکل فلخ امب مهیف فلاخلاو

 ضرتعم ضرتعیال و هدقتعا امب ملسم یلع ملسم ینعتسیال مویلا نم مکلمعا اذه لذم یلع هللادابع نکیل

  نیذلا اهیاای یلاعت هلوق هدعبو اذه هلجس یف نینموملاریما هصنام عیمج نم هدمتعاامیف هبحاص یلع

 نولعت متک امب مکتسنیفاعیمج مکعجرم هللا یلا متیدعها اذا لص نم مکر ضیال مکسفنا مکیلعونما
 هتاک ربو هللاةمحرو مکیلع مالسلاو

 نو یم ےدا ےک نید۔ ںیہ ےک وا ت ین آرت بانک ور یک لاتا ناس ےراہت نل اریماددباا

 ولو بس لڑکی رط وبضم کیپ ےن یا قال نایاربدلئاروااوہ رم ےس تاب ارفکش ادا ی اد ارد تیر

 اد یگ آتا ےک تایرورض تا نوک و ایکس نو نر کے هاش ےس ی لاو

 2 رژ عتس مارواورارگژوچ ایل لو ایل سرد کنار گن تم گرا دنا

 لٹ یئالسا توا سا بس وو ےاڈ ہت یقافن یم ںوصندروا ےرکرارقااکت اارودیح سیٹ اگۓ اجایکم ی تک دیم او

 رالصاروا تیحالص کور حس تروعزئ اچ روا لام وخ تامر کوک ا اوم انکو روک با دانا تس هی, لا لو لا

 فیس یا نا روا ےس ایک ورک تاک ں وتاب تشزگت را دیش ان« آل زار فرا داف سی مرکب

 کپ وہ ےس یم تاعتادرواروما نا ہا ان رکن ظا وال اچ رگ کب ےس یابد ےس اچ ید رک کر اے کو فرط :

 ملل نا دوج بس نا ماس اکی اترا” ےس ہک ی تم نا اب آے دام پ دو طصاخ ےگ رنگ یہ ںونامز

 ٠ رر اظ لاکن اوت راے روصنروا جرم ےب تسار ہار بس دوروا ںیہ مر یغو لا نب دلزتمروادڈداب روصنم راز اپ منشا کدہ

 لنز بم لار لس نکند هی

 تشاو زاغ ےراترکادا سنہ ےس ےہ نفی مرم جن اگخہہزامنہ ےرکرن ڑاھچ ریپ وہ اپ درگراظفا اب بادہ زور ہاوخ ےس سج

 رگ امان رکا )اوین راپ زا ا ا لارہقروا ےک ودرض یوا ا ےس کوا زاروا

 ود نوکیا ناز شر لم ارن یی نادا نزم سا اج ےس رن سکه ورا یدک
 اکہ ذغاوم ےس یئاج کک ینرھتی کن اریکاہیج ےس ںولاو ےن رک یر نانو ساب دن لاک اتش ایت

 لات روس تام تا ور نادل ززم چ ر فلات ووم فلات کن اوج ںی ےس راپ یا روا اج

 ےس نو ےک نا دخ نگران ےا" ےہ بسانم باسض اک ار کارا چ_ بانک لالاپ < سا ےہ اناج وک ا ےئتاس ےک

 لک روا رک زارنا تسد لم تادان یکی ایپ ناسا یو او رگ درد دا کاج

 ےک ارواج ام زر كار اے نو ملا ال قاب بس ناب شرح تلخ از تسدذچ پا

 متکب ج اگے ابن رضی ںیہ و اومد ارگ شوک ا ا ىتى لوترىب



 لوا ... مت IIA نودلغن بارات

 تاک ورشا تر *عالسلاواوہ ےہ درک 2 اے رکو ہد سیاہ ر فرط کا یئاعتدنااکب س مقیےگ وہرپ تیرہ

 لایا کل س۹۳ کک اب لا نئامقمر دام نام ری

 ےک موخر خرو خراوس یک نج صم یلاو یولع ناز نزول شارپ 9 هد تام نا. :ی تیبا
 ار یر شکوہ راوسرپ ےھت دمگت قد ےک تار ٹکا ۔ ھی ہ لوت سرم شی کہ مات ںڑ ےک آھ ڈی دا پ آیا تالاع
 لاہو ےنرکب زجاکت یضاحدر یکن وراس کے اجاجایکن ایو اھت ترکاہ درک اھت غ یک واع ںی یا اھت اعاتب ناکم کیا ب مهر
 قاب کمی دآل ور اوس لود فس سا ےل وہ ھھتاسراوسود۔الچ کوہ راوسرپ ےھ دمے با تنو ےک تارا تار اوت روسی تس انچ اھت تاج
 ا لقص ج طم ا ےن ے کر اظتا کے 7ےک سا تملک ان گکزورر چددرک لر ایگوہہ با دوشروا یئادرکں او

 وہاٹکں کاپ تاب کاکو واک یراوس یکی اے ڈے ڑاھپ یت ںوج سو تاور فرط یکم ضم وکۓ وہ تھ ظوعڈ نین صم عت وا
 ۔ےج روجو“تاناشندنچ ےک مر ےک ںی چک یم سن اھت کوہ ےڑکاے ڑککوج ایا وکےرڑپکےک ساتھ ڑب ےک 1ے وہ ےتاپ لاشن۔ےا ڈپودرغا
 ۱ ۔ایارکن قی اک ناچ وہ یگکک سا ےن ںوگولنلاےس لا

 ارت یاب رپ ےک اکی ین کک رکے مکاع ںیم ےراب ےک نم یکم اح ہے اجایکن او ....: کلمات
 یاب ار یم اہگی ےس لارواایکب طر الاس پیٹ و 7 ما اسیر« پا ما اعریءانت
 مت یکن اج کرام طے ودزکءاظفاوکز ار لا 7 0 تہب ںیہ ے راگگڈ مدق ےک ںوناملسمےس ہجو سا ے ایگوہہدیقکنب
 تیانع یھب یر یگا دوا یگ ود ہدہگ اڑب تہب ںیم ںیم 72 وے دماجنا ےس تررطیرپپرکت صرف لا fe یکن اج یراہتدروا ے

 لاک مکا کب روف یل ت اینک اےس تارطخ ما دنم ؟ےس ےیلاڈراموکم اح ہوالع ےک ا یہ اھت فلاخم اک اح ارد نا کل درک
 ےراب ےک سئاوکت وک یارو لا اموکی لا ےن ںوکول نا بجروااچیھب یم تدلخ کس ا ےل ےک ےنرکٌ ےس اعود رفاود ی انچ رات
 ردنصوکم اح نب یک وہ یت ےن بساوہرضاح یھب اور نیس یک اپ ےک کک ا تشب جب یک ار کوہ عن بس ےک بس ےقاوہ نقیاکے اج
 ید رباعی تلخ تانکر قشر نکن میر تو لاین ست تفالخ
 ۔ ئے ہناور ےس سز یکے یل تفت نرم شس ورک امير بالا را

 ۱ تمر یکی یک کام کلا تب ۵ ۶ا لورر الاس پس ےر سود لاس پن کا دد نا لد ے ر سود ےک ےل تیم لاک نور نا

 یبا ےتاس ےک ںورالام یہ ںیہ کی ت اہیپ اشارہ راوگوکں اود نہا ےک کیل ےن سا“ یدرکوراھشاوکم دام ےنپا ےن کیلا تناوہرضاح سی
 اراک ککے یک ےس ہلاک اوخےک مک یے ہلدباکن وخےک مکاھ رٹ ای یئاچ یارب کنللا تنبایگ اڈرام سود

 یارک کت الوم ےک طل کلا تت دعب ےک ےنوہہ نیت ےک رہ اکہ فیلخروا ےناج ےردام ےک کاور ا هل م قلا

 ریہ اسےک تلکمدوما نازو نب فانرواداصحم تقالخمادخدحب ےک ےنرم ےک سا بد ںیہ ےک لا تصاوحم ام کت سر اچ ۔یگگےنرک

 یار ی سل یگدن ز کپ اب ےک لا تم کد لو کاش اوہ ارپ تارک وب لوالا قر ۷۳ص شور اقارب کام...
 رجندج ناخ نیا راج ) ںیھگدہ ںیہ بیرفد بیجت تب تاھت او ےک سا ە اھت انچارج ڈوم ےیل رہ یی لکل یہ رم لغت ییہ اوہ نیش تخدع ےک تاند کپ ا ےپا
 (۹ فض ۴ رٹلجیاپئااو ری ادبلا یر کن یا )روا ۷۴ قی فص ہرضلج خا نیا لئاکا)سھی ے ےک تراس ا 9( مرتم) ھمموبطم اے رئؤجہ

 ۹ رٹدلج لاتا یخ انا) ںیھو ےہ یے اج کس ی لب... اقاوم بان ےس ےس دارا اف کر وا تماشا اکسل درد ایی
 ہک ےس ریپ ںاہیہدالعےک لاء ےہ ہم ککملاتس مان اکن یک یکم اح ۓاجہ ےک کیلا تنب ری ۹۵ف” رندلجح نشرڈیادی دجدوجوم ساپ ےراوہ ....(۳۴ رفص
 تو ہت ےلا ےک لئاق تاب ےہ سم نشا یل دی دجدوجوم اپ ےرامہہکب جے ہلدب کن وخ ےک محرک کلا تست کس لس یاد نا
 ۔(وروگڑہلا)



 لڌا صح... متلب 14 ۱ ` نرغب

 یک یک ی ےس دن چا تموم ترازو رہیا ےس کا اوہ درپے ازت نما دکترا کا اگ

 : یک ساب
 ےن ارجوخہ ۔الرکضق رب بلع ےن لادرم نج اص ےس بالی ب یکن سویپ تو اب سم اش ناورد ےک تاقاو ںی. :تواغب یکم اش

 نادر باج یکم اشوان دس یاو یم وکو اھ ےک کراتو بجرم فول کادر ارس سا

 ناصر و

 الات لک عدس

 لس بن تل ازت دین ین او کاست نیا شم لپ ع.تاوا
 برف مش کذب نفر ید کارو ےس ارج نیب اھت ایکو پکس اپ امید ملل لمس

 لوس اسب ناجا روا سٹ اینچ لک دب ت وہ ب ال اک یر تروا تدا اید الی وی ١شراوجو
 تو ن ین ہلودلارصان نیم قلاوذ یم شو لو نا کا نشو کس کج وک ب رعےن لاو اسرع سنا ےگ ےل عم

 ی باس ۔ یف: سم ںوہدرگں درک آی ایہاھپ یقاقتا۔ ینہ اور سیح فہ کرک یکن خم 0 7

 فک زور ما فقر حب ےک سا ایل نلاکےضیف کس یکی اشک را یر عن ولرپ بلعےکاھٹاورصاھبے نشو ےن ارم

 ِ ا ۔ایلرکض قرب شر ےن ساروا لاک هی پکیج کادر یم یتا یک ںیرز ںی رب

 ای راپ ت انو ے رم او یوم نو نزار اف ۳ نامش. ۔:تفالخ یک صنتس تافو یکرہ ا

 ۔( لاش کل اس(۲۹) سج ) یکتف الخ لاسرلوس
 دا نج یل مع الو با تموکح ایر ایتقفا باطخ اک اپ رھحساکر مقرب تفالخ تم ےن دوم میان اک دعب ےک لاقتا ےکر ہم غیلخ

 -اھتزار ڈر ےس ترازوددہعایمآس جم تمہ: ےک ہفیلخ قا سوج یل سی حت پس ا ےن تطاس زواج رج

 نا لک سد سه نا نت کج تر رقم ھی یرزرب قش تمولک وڈ نا. .:گیزر 2

 یل دے او قاوبا تنش زو رگ لا 07 آی گدا فو نتفروا توانب شال ع گل ۔اھتایدرکریپ نو

 لرز یاروا یک ورش تمباکو یخ ےس( رجعوا )یر ریہ زره کس رفع ترم لی« یت رکا ر رکنیکی ات کس ا شییپ روا

 ریحسولا ےس ہجو لا ای داوکنلےس راہ رو ےاوکدیعسوبا ےک رکروسقند پن وکت فلا ا ےن یگ ز اگ ےن راھاب تلات یکی ولع تم وکولی رموز ےس

 IEEE ارے ترور یسک اپسدنچ رکشے ک یب دز ںیم ںوفںیآے قافاء ینہ ادیپ ترفانمروا یگریشکین ایمرداککی رم زروا

 ہا ا ےن رک اپ یی زر ان ی رب عباد لو پانچ رکا سا لہر یک وو نا ےن تنطللسا

 دا نو در تروصیکی پاماک بج رپ یک شک یکے ھچک نا یرندز ۷۹۰۹۵ خاک کمکی ار تو
 ایام مفرط کام لا وت اید ےن دہن نشاد نشر شوی مرز نوک کی a دعقادیم ایگالچ فرط کک یل ر کیک

 راوجو ب ر قے رغ یک ی ارف یکلخودسر ناوردےک گنج ءاوہ رایت ےل ےک گنج ایگ م غو رز کد تیا کس ا یکے روگ واج

 دل لاک ۵ تسود ییا ےہ اےس بالطرف لوم ویک کا تورعا ےس ںیندرنچ ا ےن کف اص یکن اکی را رب ںوربشےک

 رکا ں اپ ردا یدک وا اہ یک بلع تیں وا نا ےس یی اپ ےل ےک عدد بارکد ام

 رج نری ور ینا براک ں کد ) اھ ناوک ن ہر لق م ناکا... ۵(۵ ےک میفرطب لاک نر یر شا نبا) ون کرد لا...

f (rrr 



 لقاح متر 4 ۳ ۱ نورلظن رج

 پت نو شو روک کر 1یدامما

 زود برید عمل ورا بکس او برق ایگوہادیپ للغ سماع صا ےک ما ےس تافو یکی رز ۔.:تاواقل نی ماش
 ںویخاپ ےک یئولعتموکوکم اش کی نب ضموکی جس روا رخ آی کی ایک شکن ا ناد نب نیم یش تصولع اظ ےن مہاقلاوبا تناسل

 ارش کاپ بلے فک اصولا رح یارک ت نکے اط یر نا ون بيمار گپ ات ات لا
 دارو تالف بج« یکت ساوخرد درب ترم انار پس نب ےن زاورد ےن دل ل اوہ کتںوفددنچ و باعصاف ا ر 7
 ۱ ارگ تیک لق ارایه اص ترش کلو دلزار ےنپ اک ےن قبا: کک

 سو دف یوم متغیر نا رج کت شا کت سوال و یب تير بکس را ورزشها :ہقیرفا برع
 ای د باوج کرہ کے یکے ج اک نج اکایخر لب ئاڈ ےک ہے او سا ےنرصنتس ضیلخ اگل غن ڑپہبطخاکماناکی ابی فیخےک کوچ

 ترازو نادم یو زانی کلید وز او تنش زویئوہ عت او ریت رش ترازو رم عب ےک او سا
 رازد لپ ےس تاباطخ نج ایکن بطاخ ےس تاباطخ ناوک ا ےنرصنت لغ ےس جو سا اھت ت ےس یم ترازو نادناغ چاه لاک
 پک ب گر ک یحص ساو ا ےن تقورہفبخ نیت ےت رکایکب طاقنےس هد راز ےپا صو اطخ لیپ ےس سا۔اھتاترکای کب الف
 زور باب لی رفا < اب ںیم لال وب ایوانکا نت یک ولع تفالخر رولییفخرواارذکراوگا انی وکی روزانہ
 ایک م ایپ ہوگی فا یورو اس روضت کرافت راہب سہو ےک ارگ رکن ون تن الر عو یب ےس ناروا ایک
 را تست رذوج گنج اپ ےراہمتےن مہ )ال وعفم ناک رم ہللا یضقیلالاجر اھیلع انلمحو الویخ كیلا اناسرا دقفرتإاب'
 (ے کار پوک اچ الاد ےس لات
 عقب عملا نا رگ با وزیر کا نرم کت را امار یک رک... برگ
 لس ات یخی کترھم نر فر ےک ےس افا ےس د اڈے یک ةتیپ ہقرب ےن برعاذہل اھت اہدرکن شو الجوگام ہل سس
 ہپ سار ط ےن ہیخروخج نارود سا۔ ےئل کدی رخ مالخ درج یی ںوفدےڑوھت ید رکا ورش کرادی ضا ںومالفر کوک وایو رک اےک برک ےس شا
 ےک سا ۔ایگر گے رام ٹولروا یک رنوخ کم ارامس۔ ےگ ےن وہ ترکی رن انو لآ پیر فا ییدعونہروا یر  ئابدونہ ۔ایلرک بق سید جات
 ہیں شی اک اوری ادرس کر فو لا اے س تفالغراب رد ےک “ا ( لویو )ر فوروطب گدادنچ لٹ لورادر ےک ںی ارم
 تادا رگ کت ام ما مع اپ کت 1دب کد فو یا ےک ایات

 نوت هر را تو لات هرکی ساری سهراب تو راس مر ار م کک سا ےن فو نایک
 ینا ترا یک یو یم تی رفا کر کلا یکی وخ یک ااا ناک بکر را
 ےک تیا یکہقیرفارکے ن ھتاسوجگش رر ںی نادرو سیکل یک ورنا ےس ھم روپ... - و
 زحشاوہ لاماپ بر کرب وور چاہ وہ تستر رفاقت برم اب پا کس یادم ےل
 یھب یاد سا ےن برع اکر چپ ےنز مات لوفشم یم زاخودرگاک بریک قو سنن ند ےک ید ےک یاد نوری کک اھب ےن

 زیپ فی اقا با نارنج لا ...٭۔ے رنگ بسم ےاج ےک یم نج سیب ہیک ۹ے رف 7ر ہشزلج)نشی ایا گدی دجدوج وم یا سام...
 نداک ایکس لاج ان یار ار اک تاب اوس یل اھ ایگ مکر کد روک لد یک ڈا پو کاک ں وم مع غور ش: ےہ ناورت رپ عاف ےک ند نکن ےس کس
 ےک د باوج شی رو سد« ذ یکے هاله جرک ست. ہکویکں یم انب ہنااکں وزیر کی یا اید اوج لورم نکا
 نی لا راج )یھب نر ںیہ چیک وک ٣ یب عن یک )رم کتب اے وو کا یکی ایا ےس ںی اچ ۂرم ےڑین یم ںوھکآ'
 تم( نریم ہ۸۹ صا ہر دلا



 لا. رپ ۱ ۳ نورنا

 سپاس س یک اکانرواایک بر کس رک فاز نم ابر یکی دب ےس تاک یی تاکہ یک ادرک ر

 ےز حشر وای کچ اترکب قت اھت کتنادریقے الصم اک واپس وہ ےراپہورگردنمناکبرعے آم اکی د آرا تے کل لا شی او ااو:
 لار ے نرخ یک پار یہ لغو دسروکں ویہایس پا ےن میئر داد یب کیا ےھت ےتاج گاھپ ےدہ ےئاھٹا تسکقرپ تساق ماس
 ۔ایدرکار اتیاراو اک ودام قاب ےن تاو یا یوم یک ے نمود نور رایج ید زا ا یکے وہ لاو

 روم یم نب سو یھی جبر گاھتایلرک ظن ایپ واک زا ناو برج یر رکن اور

 سی ضمیر ملل ون مگا او لس اب سمری دہموکن اد یق لا رکر یے نر ارکر ارش پر
 نادری ےک آگ نب ےس ڑاھچر ین ازور یکب رح یھبز عم ہار رت یک کپ توک کری ہہوا ا ےک یم ۵ھا کی یت

 ایکداب رب ددابتھ ھتاس ےک یٹواز 1وک وعلقزوارشبسےک راوجو برقےک لار دان اوت« یدک روشی و یک ایکل روم ایام

 ۱ ۱ -اگۓاجایکن لایم یش نکے ک تالاع ےک ناودت اکا یج

 یرروہ تن یتا کل وقروھبر واہ وہ نج بج تشو ساےس شززاس یا اھم ال کیا دب )ی رسا ب ن آامدارخب تفالئاراورحب ےک ا

 ںیہ ےئاد ےن رکن ایم لم تماس کس نا تری ایا لاک ان ےک ی رع ی ولع نت یف ںی

 ےک یبا یر کلو ای تگ ازاد مارس اسکی الت تالار و ارگ رگ ںام کراس یخ و لا اکلورلارصات

 یھی اجوہرطاخ ہدیشکے سنن ےہ نکے ےس رک رکی رجب سش جوف یی اوا وکرن ئل ےنوہ فرحتوا بل تملک راز تر یز
 فغا رر ر اشار م تتسم لف یم ےراب سا یتوہ ران ے جیک قلی کت ںیم ےک سا ہے ےتاج ٹپ ےک الےک ناج یٹپاوکں ا

 : اقامت لاک رم

 ہراشاےک ںام ینا ےنرصنتتسذیلخ مای گرا تساوی صیاد یھ ال اولا ترازو نادل اھ .

 7 می کا ار گن ناز وای اون وکل کن رب نت تیر ہد رھپ ادرک کر فر اولا ےس

 اوت ااکت از وار اینبار وری رب رگ او لوفرنچ ی ۔اوہزاتمےس لیلجہ دب ا 0یردز اج

 فر کا هیات اتش آی نانو ےس ؛ه17-- - - 07 شرا مک

 رس سن ملا سا کلش وصال تقالخ گرا دوا وک تپ تاب یز ود کیا ےن نبا2 ےک اروا

 2 کج یھڑڑکں وک ترویج ایام لا ب آم تفالخ: یکت یماکش یک ومالخ ےرصنت فیل ےن لوک ینازبرچ فرصادحت یک

 ریس سکس کد یتوک اہ روا اھت ی داٹہ ںیم اک ککے س لی وکتتسد کیا ےک جوف ےن کر یر گم در مو ماساژ ات

 ےہ راک مال تو سس مجد شو ےک یل یتا ایکب قت سیم یج ےک یلایماکے ن ںومالف 2-از تن نر

 ےگ بوڈ شیای دراز یک اپ رق روا ےگ ےس درک الف ںوڑھنٹج اوہاڈیککگ عب ےس ر کر تتلف کرک

 رکنی اش ےک لگے زاورد ےک اضوتف ايگوم مرید مدد و زا یشاکت مول ظن یئگ ےب توقیکں وک ت ےس ہعقاو سا. کج یکن ار

 تقو سا۔ یار ورد دادعتر کش هک مکن کر رک ھت ےک ںاومااغروا ای وکی ںوم ال + ورد ماش.

 رکن ۔ھتاپ رام گن نا ہلودلار عا ےن بام یک اهوب فر در جاش اچ مئو پو رکھ وکت
 له مت ےنپا نارھاکد با اکھ تاسےک ںوکتہلودملارصانرداای آں او با یر یعصرک کت کرک یاش وہ بہی وں وکر یک

 ۱ ۱ ی آلباد

 ارقص رر اورا احر )ںی ےہ مان اکو اگ کیا فرج چ زا لک رز الا 9



 لقاح... متل ۳۲ ِ - . نورظنیترا

 م لک نلف ے ےک ےک اب ایم و ورک وکر روا یدرکں ورش یدنبود رک یم دیعصےک لومالقرعب ےک سا ....: نار نی ہلو دلا صان
 ےس لم ڑاتوک ا کرت ادا بت ےک ےن رکم کپ ےن لوالفایدرکو اشک ےک ںوکرتوکں وسالف ےک لین ںام یک صنتس اوہ اح
 رکے د تسون ا ےن ںوکت یم درج کننج ےس ںوتیاس ےک تموکعروا ںیکارا ایت تا ےک عا یھی لودلارصان ۔ے تچ راب کل
 رارغب تفالگ اراد« ایگ ورک تی خم یر لاب تفالخ کر صنت لغ ےس فیر رو اگ لورخ لود نا_یلرگع امور رد

 لامر ےےر صنت لغ گام و وا گز وز شربت سبب کش و ا یگےن وہ تہانکو طخ ےس ہیسابع تفالخ یئرادج ات سی
 رس لار ارز اپ فسا یر عن ار دانم کل او ناروا آہ رہ اق: یک با یک الصا یک شود

 وک یکے اپ ناک نت فیلخب یئوہر تن قرفت لوا یکس ا زنا یاس کا ہلودلارصا: ےس ہجو یک نو 5 اک ورلارصان
 مہ لو دلارضان کتب ج ہک ید باوج ےن لوگول نلاء یک یر چکے لا رک راج ہکسددبطخ ےک ول ت موکت رک وک واورم یک ایگ وم اکے نل این

 تار. کم کل یم رقنس ا رادرس کرت درکارایناراواککل اے ایکاب بود اتر کو لو ےن یا” اہک نر صفتسمفیلخ ےہ نک تاب ےب ےووچوم
 چ ےس ماین یی اوراد یک تا گپ ابات غی رنا اکہ رخ یے ںوگول نا گچ دکل ولارعا وزاد ےب ناک ےک ہ لودلارصا: تقو ےک
 یر متا ےس وہ ےہ رمو اھ نون ایلام ےک مک ای اوکں روا ےس آہ ماتم ےک اع ےک سار ات ار یکم درک اہم ےس ا ٹک
 ےہ انچ اہے اوک کے یک یان ھ کہلا ےن ںوکرت رعب ےک ےن یک ےس راہ ےک لودملارصان ۔ ےہ اکہ م1۵ ہعادہی؛ ےۓوہر ضاح لب تمدخ
 اگل ےن رک ار ناروا مات اکی ول تموکع

 رپ یر تم بجا کش یو هل ماکت نظر ایا زچ نو ياري ولع تمواع لالا یا یلاھج رد .. :لامب ردب
 تاک تپ اہیب ال ےل ھا ےپا کشڈ تمولع ےن سا ذفیئاپ تافو ےن نشذ یاد بج رھپ اوہررقخمہپ تماظن یکشے رامساوس ےک ترام لاراد
 تی انکا جرد دحر دپ ءان روگ کا اک ترا f ّن زروایآالچ عت صاف ارادردب دحب ےک ےن ےس ریا ناب 1 نشو روم روگ کشوری

 ات ام اج ایکر اش ںیم ںوناررکجل ات. یھت صوککے تیلباق تیاب:اھتراعش

 رمت قو یا ایک( ور شان کک کر صنتس لار و روا وای سا کس ںوک ووت س ےک صنتس تقو سش ....:جرو رح اکہ

 یکے نان خوف رخ یکم ایا ےک تنطلسروماوکی اب ردب.ایکب لط ںی عم تف الاراد ےس سون یکم اظننا ےک تنطلسروماوکی اج رد ےن
 ایرد ےک رھا ےک ںویتشکی کش سج ےک کب ترمو ریت یک حیا فریش کیا ےن ددب بت ید ےن د تزاا ےن ب ام تلف ساب ید تاج
 فبلغ یک ٥صاع فرش اک وا تسد یکب ا تفالخر گوہر ضاح سیم تفالخ گاو« لر صرع لوس زوجین رم تارک

 نر یک لو رایان ام ےک ےن ےکابرفارفرم ےس ہرخاف تحلغ یک یانع تصولع یک ور یش مام اوہ ےک لے ر صنت
 مفيد سد یک ترازو ادت ےس د کک تس اخ ےک نیما اق تاک” وو راع ےس سام اد باطخاک شش کارا لالا”
 تگ نر کس لات کش زر ۶ں تش الترا روو جوک دوا ارایخااک ومن کت دلعسروماماتہ اب کت اماکں وفد مو

 یھت مم ہق ےک یا یھبی رر قی ۃ اضفر وا اعد۔ اھتای رکن اپ ہدہجےس ردب یب ےراب ےک بس نا ےنرصفتسفیلخ....:ے اند اکے دب
 ال دار وصول داور اوره یاب ی ایر مک تطاس روما ےس یا ھتدرف بصتتمدوا یلاخ کیااک ماما بہ ف ہى
 حس لو نا. اوج بنا کت واک یک ر اروا لاسم حب ےک یک وک سن _ فرح اول بار طنین
 تع اج یا کب ر سفر طعام ۔ایلرکل وصج ےک رکک یا کیا اھت اےس نت فیلخ ںیہ یک ولم اف کاو نام ز ےن ںوکول اوج رزو لاود یھ
 نوا لات الو ناک لا ی یا يک تس ضعق ےس ںوکول ناوگط ایمد روا یک ورمی نا رب ینگ تروم شلاق

 ها فصل لک[ یر )یکم کلا الا ۰



 لترصح م لج ۱ ۱ نورظندّیراج

 و اک ونحش ولو سیال خر طا رد ورک یاس کس لوک... هاب فردا ملت یاس راک
 نکے زاوا یک روکے ئاچ یکز اوچا رکو اف ےس مل ما ۔ایل ثولوکب ایسضاو لام ےک نا ےک ےد تسکقششاف یشن ا ےن ددب ۔اوہہلباقم یم
 کپ ےس تادامسف فور پروا یٹوردناوکیولع تاود ےن ردج ج تہ مت اہن شو ایل رکے ج واکس رک وک ا ےن رر ات شاقول
 یارو واک ےس ی اید رکی ام عرارخل اس نیت شوخ یکے نانب لالا وخوکای عر ۔ایدانب تنطاس تما روا ندیم کیا ےک کف اصو

 ۱ - یی سنا یج نت
 د کک یوا یا اھت پہر خطہ اشرب اک ا تقو یا ےس باقر دادقب روا نیق رہ ناسارخ ںونو نا ہین یش الم ....: ڈاک ں وک ر اش

 لپ ماش یت ت۷س ہک حج اھت ادرسروم ان کیااکج وفکی ول اش کک ناطلسوج فا نب سنا اوہ اینپہن کشا ں وکرنرپ ایچ
 لار لاو ی دیت تہب سم ںوم ا ےس جو لات مان یی کے یاد ےھت ےت رکواب ےس مان ےک * سنا یئاشوکر ستا

 -( ےاہک نر جت الا نئادکا نی لالا نیا

 ےن گواہ بددابت ےس یکر گنا وکل رد لوکس اتو بی رس یا کہ رص یک خو ےک رک رکاوکل دما تیپ رام نفس
 ا رستا یکی رتب عاقبت او مت تیام لک کردین حفر یر تالف: تم واک کش ں وند ناک

 A EG ورک دق شز کت در قدری درگب فو ناووکت فاش شراب ثواچ

 نورد ایام سی ساب نا یتا یک را ۔یئدرکت داغب فالخےک لعن ٦شذ لا ےس عو کے وہ ت ترور آ کور رواد سرب

 ایگ دیق تلاحع کمی تاید لاڈ یم لیےک کرا فرا اے صنت یخ یال چر سے

 ۰ 0-۲ یم نیست ارکوہ عن ےنددیاصمدحب ےک ےناج ےل ےک ۰ ریش

 و لاروا ایگ ےس بارش رقم رو روم فیکس اي تا الخ نلارود لا یئگوہ گراز تااعح لنز لا یو ی لگمرع نو

 ےل لس انا رک و لاو سری تای درکلاو کس ورزش یکب لط نار کوہ روبجم ےن یش اید اه لوح اکن ورصام
 ید تفاخر یک ماجایگااڑارپ ہعلقےک شور ھچپ اکی سابعتطفالخاوہ لئاو ںیم یشن رقیب نارماکو بامداد.

 ۱ ایا بط اکے

 کیا اب اقماک نسناےک کم ھبارفوکں وج ےیل ع یک ادودرگے نر دبایکل مت صمےن نسنآں یم م1۹ دعب ےک سیا... یا سرت
 داش قو رک عقد باب لار اما تاک سارا ]مکس ناو تسلوکر سرب کس کج تو و

 یدک ادم اراک 39 کیر تل قی طو ع یکن شڑ یم یر ضاح یخ یکس ا ےن نشو بارک کس ترش نت رای
 لو ششریضا تراغو کن روزہ رواایکور ضا کوکو نا ےس جد یا یک کت اب روا یس ںیم یدوجوممدع یک ا نوچ سرا

 رک ےگ ےس ئل یار يس یو ابراز ی ہاٹ یادآور اچ هنر: ی گاه سانات وواو رسو ورکه ورو تاک یو

 دمر ایک رع اکر کک ن ےل دلاری انچ اهر بنا کلر لار روف یخ کیا ےس صم ےن لامپ شور نرود

 گرگ شد لات لو زند 1یدرگدنب 1و

 2 201 شاب ام ےہ ور اد تا کا... لا شر ماش

 گا اگر بر اخ ےس شپ انچ سل اب کمي وبت ےس راہب ود ےگ رک رک موشک مات

 تقی کق برف یی ھپا۔ اڑ انرکا نم اساکت بیصم تفحے س ہلبقروادرصاوم ساوکب لح لئاس یت تو سا عوف یش کیا یکن اتننامکرنہ

 اور لف ہرن دلج لا جر ج) ںیھیب ےہ سننا اہ .... 9 ۔(مرم)ے انکی ل بات ا... ٭



 لقاح... مارل ۳۳ نورا

 ددم ی رم پ آر کا۔ےہ یگدرکدنب آلفا دسر ہا مر کہ رصامم اک شز ےن وج نیر عم ک یک الہکے س نشد ےک سرک اتا نری کر اک
 اکے پانی درکلاوح ےک فلاخ یل فکمشاز دیجیے اےک ںی کت

 حرط دور درخت اهر یو آجر پس رعت یورک واب اج یکن شش رکن کم اپ ہی ےن شش :لاکر سا
 "0 لیکس ا ےن شام ۃرہاب ےس قشز ئل ےک ےس ےس سارکن کج یکدم آی کل ا ہنسنا ۔ایگچچ کب یرق ےک شنیںیم تا ای آن جر چپ اچ
 هس رب ہقوهکزادجاتتہ آتہ آ ری ادوا ۔ایلرکض ت یک بلع ےن ع کہ اش کک دع! ےک سا ےہ اک اتے اس ہعتاد رد ۔ایلر کف رپ ش ےک رک
 نا یا نشو کرک مات ورا یر کاش لا کی یادگار ضش وقار یماء ایکو باقر ماش
 یرنب لق ے طایقحاو مز تیابفرکن رخ یکم آی کن وف رم ےن ییا اہ درک مو یئاوب اکہ اش کلم ناطاس. شچیلودلا ج اج شم نمد لو
 نیک ماش اسکن کر صدها رھپ ایگ اور کوہدارمانو ماکانءیکل ین یھبک یا یکہدرکرو اکے سج یل رک

 یو ل یت شرواارییصر شرح ےک سادوا ایل ےن شیو ےس ضق ےک لا نب ہلو دلا ن یش یقوکر وس مشیر م سا ....: تاب کرولا
 ھ٢۳۸_ روا ایل لاک تضت ےک ںوئارلصوکےی قصه 8 ضر کیل _ ےک رقم روگے بام یاسر رب ےک

 اجر ہم انچ ۔اھتایکد مرہ تی الو یکروصصےس بخاج یکی وا ترم واک لا دکل + ایک ناب تفل مکے روش یاو یوی ولت یم
 ایگ وک کرس کین لار ذوب برق عرش تو سيد رگ يک لورم نا +
 ریترواایلر کج ےس ددع یش لا پرمخ لاتو لار بس گرمای رک آد نب ےس ہود لار ی اید رک( یب ماچ یا کردا س

 یکن اوہ رداص مک لو نا تفال» رب ره گر ی لوج اید رکن اور لوکس نر رک
 ۱ ۱ نیس کز تاب

 ہلاخود ےک سا؛ ےک ےس ےک کل اس کاایک انتا ےن یلاھج رد شور ما زد هر لول خر وب تا نا ....:تسوم دل
 رج کا وکر والہ لودلا نیا ےنرصفخت سم فیلخرعب ےک ر ےک اپ E اھت :یوالہلودلا نشا ماناک کیا ےھت راز

 ویو ای اس لا ییا ںی شے داس ایکو راو رکو مک راتو وف یی زر اون تاپ کدو دلار کر چاق تار کد سارق
 ایک جر ےس ےسار یک ین الوم روب ےس رس لف د ےک ےس تاک مکان تکو ممتع اط ایا یکے اہ وک وغرق ےک ویر ازاپ روا
 در کر رب پاپ کس اہک اگل ےن رک انا تنطلسروصا ےس قی رطودوط حر ط ید روا اب وک گردو اقا کیس ےک دب دوا
 لاقتاریپ لااقل اک اہ لر دب ترازو ره رقیق - پت انو ےے ر متت بلخ یاری ک ترازو کا

 ۱ -ایگ نب گن ام ساکت از و نام متلب لک

 بدر مپ ماشو ھم یا یولع نیکو رنا زکال رپ الت یک نک اوبا میا ناب رصتتس ر یخ : سالت لک کتا ترافو لرصتتس
 4: ثروت تا تا ےس ےس یا یک فالف ل ام ےس کر م شاور روا لاس رکا اپ تافو ده ان 1)
 کیا سویا کس لاک یک کس لا سوره ایت وان امہ یکت شادرب فیلاک یک رم عر طۓ اھٹا ب اص" ےڑب
 کچ اکی جا دن یئاب سکی ئوکل یم یدزھمیکل اکے ہی تاب لصا؛اھتہغیلخ مان ۓارہاچب زن اہ باہم او لام ٹوک اھ ترک یجب یے
 ےک تشططلسر وما مقام آی مج ردب بج روا ای الب وکی امج دب ےاکع یک جواب اہ یک تس ایرو اےک کت س ردو اوتو لو ا ےس لا
 ایدانب کلم برہم دوا نرم کیو کہ ضوبقم کی اےک لا ےک کر ود لای رپ سی ںوٹو ےہ ڑوھتے ن درہ ۔اید ےدرایقحاوکں اکے ن رک یفسودایس

 ره بذار اراک تکرار اپ د اغوا وک ب جاکر فی رعت کب ی تک بلع ےس اےس اب کای کمال...
 تر )سر داد کچ اھا شر رکاسم نب سا اوباڈناع ای درکل کر رک قو یا روا یک لوق ےن شا کیک ت رفح ےس زم یک ب طور
 عاری مرا



 لزاصح...مترلج ۱ ira ناورلخ گرا

 ۱ اھت ی رور کا یہ جا تا چ کارا ار ایا یتاشرا

 لو اورا 1۷پ وت یک تل تت
 دن است می رب نکس تفالخ یرکراز ان کک سون نت تالاب کادر
 ے یگدادرمڈروا ےئار کپ تر

 نیا ی مک مڑ ایکر اہ ااک یک دب در کلا ےئم اس ےک اد یر ان سا ےن نیک یکرصنتس ب ےگ ںیمرکاوہ مات
 گن سس بقا کمک روس: ا لرلی کت رایاد تدا ھت ےک م قلاب ےن توک

 نیروی ایگالچی ررخگارز ورد مت نیل تقالخ تعیم یر زگاوگان تاب ہیماکں ا اھتاوب ےس یلتیسرازفز... لپ رار
 دا تاب کرک ناو دلاری وتن اٹ تہب ےن تنطلسل ازم زو ا ادا کراس شاہ درک نا لا ار کپ ییہ دردنکسسا ںوندنا مالغاکی ام رب

 ےس باطخ ےک دلا نہر ل یا ےک رکی می کت فا اذن لاطمکس یر و کر خس فروا کو یاب ےس ایک یکن کش تالف
 اوت مو ور ایک واس و کلات از کات رو کی. تینا وب ومنا مرمت ت فاطر ددا ےس رک طاخ

 ابد لوک ادراک رش ےک رکل صئاح ناما ےن ںوروسصحر عب ےک کند صاحمےک تدم کیاایلرکو ہر١ احم ایکن ین لباس همیار رنک
 ایداورکل ای کرارا نیت لا رکن اورور ہا ےکار کر و قشر ازاد زکات کی اماکن یو: ل فو شر رگ ایماک 7
 یر رک تضاد ینا قبا ےس مح یخ ند کیا سا 1ای آں باورهای ںی ا !تنطاسلارمزو یبدعب ےک سا

 تقی لات اہک رکتب طول مشی اید باوج ہناخاتسکے ن ںی کٹ یڈ ٹئاڈیپ شر سروا توافب وکلا ےن

 “اکرم س( )س

 یر متتت زف ںیم سابلےک ںورگادوس اھت راد روان کیا اکی لعاحسا ہقرف لم ارج ام نہ نکے اتاجایکن ایم... باہص نم نت
 لی ید ت زاما ےن رمق انچ یک ب لغ ت زاہایکےسرکی دام یک تو الطو توکیک ا ںی مک اقا رضاح یم تمدخ
 ےب طیف ایا لچ مک ن ترعب ےک ا ران انبار یم” اید باوج ؟اگوہ نوکمامااریمدجب ےک پبآ“ایکت فی ردرصفتسمفیلغ ےن نور
 پہر نو تومماق اش نوع کا اپرا ساک لپ ھا ےن اره کس لوس کدام کف کرسی ںوکرا
 کس تم سا گه شاخ ارش کیت ےک یبرکن ایج ش تلاح ےک ہق رفیع امساددنم کاج يک ات

 وگو لی لگو لو درام تان لو سل, تا. :تواذب کلیم

 تسدرب ز تہب ۔ ایکدرص امرک کدو ےک عی کا پا یکہناور ےیل ےک یل وکرم یک ا عوف کیا ےن یلعچسفیلخ ایکوہ یاہو فرخ“ فیلخ اھت
 دردسر تمام رز فست یا شف تسلیم او برتر رو و کڑی وخ
 کا ار قد لایق ؟ےن ب امتفالخم

 ناوضررو اھت تب ری یش یقاقدایگوہ مکا کناف سنا نا سر ک شاپ لات ما یاو شورا

 اپ بل کما تف لر گپ بل میل لک وفد رپ وصپاذ_ناوضر- شب بلع

 ۰ رب کس لاتین نب نام شو لات تملک دقت ی :ہضقر دق ات ی اکں وتامسیع

 یا ےن ہیزطنطش یا ایکر وک را نفت فر فر تع ا یکں ور ڈیسورکی یم ےاھڑب مدق فرط یکم اش ےن ںویئاسیع یھ 23ے
 ایدےدتسار لیٹ کم ےہاوکں ور ٹیسورکی ئاسیوع ںیم اج ھڑپ لب تن ےک ما ںایلاو ک کے روات وے ارم اروا ےک سا رژ یورک ای کے س لایخ

 بام فتو جناب ےک کا طا الا تے گہ اپ کد ا یک کا لعب ےن لواری چ انچ



 لب ۳۹ نورلظنا رج

 قوا ؟ےل سری اطنا اپ ےک لوک اسکات )مه لا ںیش ےتتار ےن یتا یکایک کایہ رکو وچ ہر صا
 سوی رومت کا طه ۲ں ںوھک ٦یک ں ورام ےک یارو یک کاک بادروا 2

 قتل اد حب ربع ٹری ایت ےک کر ںی لکو یاو اتوب یی نطق ں ویت سی رگسعروا مک
 TT ےہ ی س اپ ےک اتوب کرک 11ی جیراینس یلادروا یاد کیا ا نس نا رب نام شن اقدالا ڈا
 فرط یی لای والس نت ارج رکن پا اد را مع

 راع یت وشو پلاست کیان روس ها ےھت کیش یم کن ساداشداب ےڑب ساب پی - ۳13 اللو دعا یاری
 ل ںورزورکی ایعکں وئالسںورازہ لو توا وئاملسدعب ےک یز وخ تخ تور ا ساس

 کوم یا0 ےس ایم اکی بارکد لا باک ها پ ا کگکت رح کیا ےس ڑب بناج یکن اما ہر ےک رک تڑپ ہاکر ت نارواایک
 در رم ام نر یک رگ کر ہر سوکر صا فیل رت ےنپاوکش ےن ہلودماجانج ا ریو قو امیر سر ارک
 راس قر مریم ھا اڑ ان کام اساقبب حاصمےڑب ےڑب کک متن ویٹ السسا یک روکنا ہایلرک

 زا سر ےک ںی وا قہر میلا دا با کا : رت ر رقما تیب اکی  امج ردب نب لا
 نوساز روا لری اک ئاروا ےب ےک حرا ی زاغیاروا نام ل وند نا مس سرایی کرا ھم وف امہ بل تا
 ےہ ر ےک ہر اھ ند یک پہ رت ںیہ ارب ھے ےک ےک اں قا تیب راکول ںی ریا ےل یوم

 ی نو ازوا ےک تا کس ناوج تک لیندا یا نیترات. اش رخ ٹاس ےک نما
 ےن لن حب ےک نادر یک وگول ناءایذ تساراک قت زارع ےس کز اخلی روا گل اب رشت کہن تم ازم ےس تلا( ینو تزاپا
 ]لب بم لر وہ ےل ہزیم ھی ات اب اھ وا وش ل ۲ت اےک کد ن سرقت منت نان

 ےک کوری اپ ایکہدارااک قنات سری لس لایتتوا ....:ضقهرایوداکل و اسیعر لرقما تی
 کز ش ی و نش یکے کم دہ راول دیک 2 «ںیک ب مفرط ں وراپ ن ےک رک

 مای نوت شکر مر قا ںیم ےنوہ ٹک ناعشرا ںیم ںرقما تیب ے بام یلاش ےت رجب ےت ڑلی اھت چپ ںیہ ا وک

 یز وف با راش ےھت چاچ ںاہ ورکا ےہ روا یل اپ ےکاج شیپ دواد بار وام بم یاد میس کبک نو تشکر یزی زوخ

 7 و ک زاورو ے لوہنا بجروا ید ناک لپ ےن ںوج سد اپ یادآور ناک با اج ےن ےس ڈو
 یک زد رو ا نج شجر یی سیا ےک یار ےگ ےک ریہ ن اداس رار رس مس ہر کروا یھ ریس
 تالار وا بیو لا را هال ناسا کوس رق ی چپ وہ یاروا۔ (اقل یاش یا ن زوج )یر
 لیمو بتانرو چی دادخب توعد ےتور نان رب لاعب ہد ےت نگ ےب ےس و ما یاوج تل تقی ۔ےسرہاپ ےرامشوج نگ ےئل

 ءایفورو رپ رب اہ تفالخ ےھت ےرزگےک ےنوہریقروا رکنا لآ ست اشنا سا تی رپ واک ملا ایک ای ےس
 ںیم یم شوک مس نر رب نم نکس تن کس دان اپ سرچ رومی سا زاروا ور يک ب ناطاسو ورک یاس

 ترک نٹ کے لا ےہ نوک رتا تیب روا ےک شا راول باقم ےک ںورڑیمورک ایم کی تک: ہد توت یا ےس جو یکتا
 E ادرار الوم اکل روک العرا انور اچ

 ںییک سار آس یم نرل رف کہ بق ےک ںویئاسیرب قا تیب ےن یک 1 - زو :ہرصاحم ن القس
 ںی هوا ترس ل یھب یج وف اسی ایک وے رے ے ےک ارباب ےہ رقما توکل ور ورک یاسیتروا

 اروال



 لوا رصح ... ملم 2 _  نورظیاّراب

 بس. دا گه س لوس اما شنا نا ںوراک ور شضنڈ قرفتن ور گیااکر کشی صمہایدرک پکن اےک کل ق کک اروا

 ۱ -الاڈکل فٹ ردیب نو اسیح/ل ارباب ے ابر کوچ روانی لئ بس ےک

 شاد رکےن کجور وطبان دراج ںی یار کھر ص اھ ی کروا ںی 7ل یئاو فرط یکن اقسخ ںیم وف کام حب ار شی نا :
2 ۱ 

 دبا ماکحابر ملز واایگا ٹیم تفالخ یت اوک کوھ ہرا ۵ ی واعر ڈراپ مصر جا کلوب ات لف نا ایر مم... :تفاغ کر مآ

 رومی تسویه ی شا انب خیری رسا لاو ںی ولع اکران باطخاک

 اقا

 ےل ےک ےنرکک نج ےس لوک ایف ےک کر ایت ںی ورابود ےنریرصم کارا لقا ی :ہلباقماکں وار صفر وا ںویتامسیع

 ےس لور ڈی رک امی نایمرد ےک وادی رادرساکم مج اھ الخ اکپ اب ےکاوجر یما کیا این ان شود دلادحس  ںاکن اور بحاج یش

 ایگ دب ہلودلا حس نارود ےک ید لپ ید تسلقوکہ کشف بر صم ےن ںوئاسیم ںہلمتہل اھت نی دخل م انار اورم ےک ویت اسی یئوہ یئار ہیک عم

 فرش ے ےنپا ےن سنا وت یخ کہ قاو ساوکل شا یل سوپ بای لا هو لاہ روا ایلرکہض قرب اگر کشا وا ی٘ ےک سا ےن ںویئامیب

 لو قرار هدف یو تسریع ےن یلاعملا فرش یٹوہرٹیھن ے ںویئامسیم بج لیکن اکسیر کلام
 نیل طه لک اس لوراورساسنچ ال تن اگہاکک نج بج رداایگپ ھچجں یم خرد نایفگے رڈ

 وراپ ایلرک راس راک هک ہرا کک ند ردن یک رپ لمر ےک کم اعم فرخ .....: تت اک ایم لاف شرم ملت

 لاورد کا ےس ناشتا ایگالچافای مک لاب لاب یکے ہعقاو سا نیددب رگاہد جر ھم ےک رکررفرکوکں و رادرس یئاسیخو“نروا ایک آوای

 را ہو بج روا کد بیت کس ل اڑ یوا ا ےس عیددفب ۔ھتاوہ ای آے ل ےک تای یک وقملا تیب پورا ب کیاکں و سی

 ےن ںویئاسیخرواایالچ شاپ ےک شفا ہما لا پا پارک ر ن یاعما فرش ۔اھڑب بناج لااقل کراتو بتر موا ا ےگ واقد
 لرل ام تعز لاتو لاج الب پ نادقمسع
 ےک وک نم اچ ران سد ویزا یر اعم فرش ےک لا ۔یراتری “اناج

 باہ کا فا تار کسب رده زی اکنل تشکیل تل نا یک داق نبا اقروا ایک اور فرط یک ں السلام نو یم ے ارے یخ

 عا یک ھچ ںویئ اسیر کوہ قت قر پ7 اھ الکوک مھش ا ات ےن وداق قالا ڈ اڑ بکس ناطق ام رانی انچا
 وکی رک ایر گےک اج اتوکں ود اق نیا یش تقو یا ےن لا یئکوب عالطا یک قو ساوکش ارم لای بو یر سم

 -یگاطعوکی کا یب یاد سرکش ٰیئاشرو ایکن اور بناج کن اقسام اراک

 یک یب آس ںوج وف ںویئاسی وا یر عمل مح پے هر اوت لک تاتو و. تر لو استاک اما
 لا دا ایکہناروررپ ہی اقتم ےس ںویتامیموکن یی کلا انس رود ےنپا ےن لپ تنطلسلارمزو سیم ء۹۸ و نیازی یک حت

 ے٤ قشز یاد کب ا جا نیل اوہ تاور ےن لے ںوضایعے تیعمج یک تراز اپ کنللاءانسچم انچ ۔اید معاکۓناج تام ےک ساوکک یل

 سا ئی کید آں وراز روااوہ ہلباقتم کں وج و یا یعروا نادل ن ایمر و ےک را نقی راس ےن ۱ ی

 یب آں یئاو فرط یک نشروا ن التر کت یاسا ےک وچو رھی ونہدوخ ےس ےرسود کیا برف ںووددعب ےک

 توترات نب کانو ھی ےس رود اس نیل یی بو دال لو امیر ۹ :شزاس شک

 : اھت یک کک ناروا یل کف زا ےس ںیہ امی ےس یک اتے سہہ کاایک: اراک ساھ یرکیک



 لقا رمح... مارل IA نورلغن اترا

 ی لوک اس ویتالی ز کار ظفا تاپ رژ اہم اک موت یک ولع تفاخر یار میام ی
 ےس تر ضوبتم یئاسیوع تار ےک اردو ڑی اکں وزاھچ شیردد ےک 7 تور آے تشات اراد رعت کر واوری یک ورو 25
 E سس ین یی اک لی ی او رس« یراق اکثرا سر« هی لا تل س می ںیہ بیر نیک تن اور ان پلاس ےک
 نر وار( صور تم. شرق تب لو نب ہدقب وہ نب نلا س٠ ڈنییرروایلادرس اھت ےدہ ےک ہرصاحاک
 ون ترور آکں وروست ے رع وا ایک شا نار وہ

 راو دیوان توس و« لس تہ دکن جت انہ رب دنچ ےس رخ یکن ڑی ہار مشےک سٹیارط ےن ںویئامسیع تی شرط
 ' یکم نون تہب ۔ پر ۳ جلا یز هو لہو سا ےہ

 قهر کلا 27 درسدنچ نیا ےیپپ ےس ےنوہ حفم ےن سٹیارط یلاو ۔ ےس ےل رکرا قر کو دیق اہ راہ یکوب
 کاپ نشد

TRSرو روس لو ی تومان کیک لاس کی لات پلاس له ارطاکل مته  
eایلرکض نوع ام مس ماش لوس ات کوی - 

 طب اکیولع تطالخرپ تاماقم ناہکےہ اکی ر کیے اف تس عو سا لیٹ ورک ےک ہیولع تمولقوکح اوقاو نا ےن م....:تحایضو کی
 ات رکن شن اینکار

 تب یک و دن کس یما کیا یم ان تفالفلا سٹ تول یکس ات جاکر می ول تفالخ رب نالقسح : طرب نالقسحاکں وبرصم
 نی ےن ضا شو ار ما یک ترص الغراب درب ےک ما راه اس یو تفرش شرق

 ٢ں تجار یک ور مک

 4 رائدا ت مر ھشےک سا ھم چو ایدہ دام 1 تشکر رب الا یک اکتفا

 ےک یاو روا اھل خاکی ٹرٹ تی اہزوکت قال شے ےک ڈک ف ےن فا اشیا تنهام. : لینا س
 یش ےس ساواک لا سا ELM رک اتم هر

 لا یم راہ رد کس ی تام زور ما م آہفیلشروا۔ هلاک کر افر یدک عر کوہ نشے بسا اپ تراس

 ےک ناقسمل بارک ن القس ےن ریما سا۔ یکن اور نالت ےک کر رقم ریمارکس قیا ے ھم تیا اراد نرم آف لغ یورک( الطا وقاد
 _ایگوہ تسرد تول ماظن۔ نرمی تاب شوش اتر کف اصناو کد تیا تاس

 ہضوبقتےک واع فالف یر یر ہیر روع ل دق لا تب ہا اشا ئاسی نم ررخب رحب ےک تاو کا... :ہلھب روصاکں ویئامییخ ۱

 ترش رش ا ےن ںویئاسیع اھتاہدرکت اف یک ر ار کشاوکں مر آ قو شش ایما کیا یا ا “۶ا کلا زع اھت ےۓ سیب ںوقالع
 روت یا اے یاب جا نیکی انچ یکتصاوخرد یکددم ےس مشایاد کیا جر نیکی ےن 2 روصلار درک ر کو صا

 اسم شر اد نیش فوخ ایا اہ زاکیر ایت کل رک اا ر اروا یراچ_ل ساسان ژواراصح لاو یک

 دا لول تس ثکس ناروصلباحس مرول وے لات ادا ال کس اشاره ٹولوکل صد شری ےک تاضوبقتم

 کک سنا وہ اتر کرم قد نوک کی اھ چ رص ےک رایت ںی وف ےن رقما تیم داش اب ی در خب شد فال تا ذا :توم یکن یددفب

 (غت)نریلعوبطما نالہ شان با لاک ئر )ںی ےک داتا 0



 لاح... مالم ۳ نظیر

 تیم چاچا آں یاد باج یک رقم لا تی موہ ےرہ مقن نار ہا ایگ آب واک واتا یم لیے کے ریت ور کیا چب

 ےک ںی الان واشر توت قو سارک اکر کم نایک رلا او کی ید یکی اشیا پ یک رقما تب ایر رک کر تلا

 ےس ناش لک یاو رکےت ےن وہ یل قوو نج ےت وہ ےل ےک ںچاو ےتالع بسود ےک ماش ےس نویس زار وز 7
 ۔ایگاھددناب ےک یساڑر سن روااڑوھگکر جل ےک ترقی راف بولات: نر لا الص ی ن کیت سا

 لعاب رم آہفیلظرحب ےک تاق یک کف یلخ ےن لا تطاس زو کش ےس آلن ای بدا :ییشکےس لیکر

 لنا یخ انچ *.ال ےن ےنرزگاوگ ان ےگ کس آم کر کلش رم یف بجا زہ ت یاش رپ تقالخد نم یک یر اپ رم یک ا کتقو
 لنا تنطاسلارمزو ےس ویا نادر ترم ارفیلغ ںا کی پای وہ نرو لات لو رام يک لقت ںی رم

 ی چار آچار ئا وخر یف یک ولت ب اہ تطالخالواھت یھب ہیٹ اک اوج -ریلادبعیئاوب زا اکس ایکو وشم یم ےراپ ےک یکےک

 اتے اما دور تدازو نازی ۵ کل ادوالعےک اےک ںوہادیپ ہن تالایخ یکایک یوم مولع تاپ یوا واوا تو

 ےک ê اطر نب ارب یا ک "یر عاری ها اربگدھب ےک ید یڑوھایگوہ و ارگ رم آہ یلخ' ںیہ رظوفتپ آے تارق دت رک

 اگے رکن یت کں وگولےییا یوروا اگے رکا اھ اھ وم اک ا یو ےہ یھپی شا روایلعد تھم اک اراک جج اچانیدماجناوم اک ا اے ر

 ۱ کس یر لاو

 دہکروا ربا شہ اوخ یکے یل ڈر کل ےک ۶ئ" 0 7 7 نیٹیئانچ....:لا اک ضا مو

 ےک بک ےنپاددر کب ج الاڈر کل کل یش صم ےن ںوہنجایکررتمرپ لےک تطاس زوول وضو ارايه هو رگ ترازو

 . ۔ےاکم او ہدتادہی۔اھتاہ راہ ےر ئور اققا

 مادغ اھت راج ےس لرف یکے ن رکی معنا اله نوک یک خر آتش اب لی ۲
 2 اے اکا د وم فی لا اوکتنطاسلارمزو اھت روھشا تہب رایقودرگےس جم موج نو اشاقروا نا الف تب رک ک روا

 و شتر ایگ ڑب ےک دوشم ین ےک عوف انچ ےک راد کت اددبام کے ہہ لع اف اے مک کراس حب هر

 ید اراب ہزجن ےن ےرسود اچ راو غ کی فرط یکت نطلسلا مزو رکل قن ےس شوک یا 2 ایکررفمرب لیپ لا - هشنارپکرپا

 یکشنبه لو یر تام نوبت سه رک آے ید آے ریت یاں تا ارگ آم نیز ےس ےڑوھکرلوہ

 آے ےک تدار آف لغات ا میک سش یا کک تو یا یک افا لک ہطنلسا زو رکی شوخ یک ہرن یقوہ یلاساکوکن ا یم سا نیل

 ترازو یا لتا بجا یئاج یئاتب ے یار یتدوجروا یت یت کرہ اتاما پاباکس ایکس وع “ےس اہک اہگتازخاراہھت ایک ت فایروروا

 او مدع کلم کک یل ول ل حی گاد اللا اس ںاوسیاھٹاک

 ےک ںویبوررارب ساچپ کس نوش« واز چچی ارگ حر طیروپ یکن ازشزوا بابساو لام ےک ا ےنرم ؟فیلخ ....:ہنازخناکل نا

 هم آداب گمرک یر رادوبشوخ یک رر نر ےک کد چ هنوز رب بسا کردن« سل یر گن گر

 تشم )نش ییا ژاوی یاس اتال اپ یونس بین وز لو اروا تو ین سیم بابساو رئامذ ےک یا وم

 راد و ےھت ےک ناجرم رس لپ ےک لیتو ی کد سوسپ اچ ساروا اھت ھ لر ارج ی ن زو اکس تی نغارت بچ ( لب

 ماکا ےن اھ هریو نداق یم لالہ نب ہلدی... ۔(۵۹۱۰۵۹۰رمففصا ہر لج یخ ا نیا لک جر اج) ںیھکید .. وب گارد.

 مر ) یر نور ناجی بجا ارش امت ںوم اک اذ ارا دوا اے لا انچ اھ رکی
 کارتساد جج (۵۸۹ر قی فصا*ر نزلہ یا نبا ما ارا )ںی ےس ںی رجال تراک لود عطف کیا گڈ اف کا دت اوج(

 می تم )اوہ اکو ارب ٣۳۳ت چود ےس باس سا ےہ انتہا وت ۳۳ل د کیا یباطم ےک نو ار ودرج وم... 0 دوار



 ۳ : نورففنم را
 لئاقےک ےنھکر دای یگ نم یکت ردیف: اھت اح اج وہ رطعتم ناکماراسےس سئاھت اکر ںی ےہ رت چ سا لاش یی یم _ںیھچکت وق ںیھھک 1 7 ۳ 73 1

 ای سد ےک نہ ہلا الصجرجت ذو لام بسیب سیب

 ترک یاشار لا ب ارزشی ارم پاکی اس ھر غانا :ترازو ی یاب
 م٣ ری و 2 تپ دیگر نا ےک ا کپ

 2 شف رک شرف ایک رش

 ایکٹ مر بتلا ماسال و ی یا رم تے ےک
 _اید باطخ اک نوم املا لام ےس ردد ےک تازو کد و یرعظب

 نادر جج و و ی ینا یگاطروارمآ
 هم نوم ابات ن قاب ییا نوماس کج :تشتوروا ت رفته اشک وا وا یپ کش را

 نو دعب ےک یگاور یکں ووا نا ےس ہری بو را یردرذا ل کلا کر اس سی رگ یا ےک رک
 ےاتالقے ں الا یرازفو دوی کل درک ورش تاک غ کک اےس رم اغ نو ذکر تر ار حريم
 نلوصار رک ید کت اک سما یخ کر شب ےک کا ی تا کز ٦کام ے تفل لج 7 ںوہ ےس نک یکڈنولیکرا زنی یکے اک
 نازل واچ ے ن کف اشا ے م ایا غرم آے ایکن اور ئل ےک هتک تایل رک وب

 ی کن وما ل راک ناف توں 7,6 7
 یاران وماتوا ں ور الامس یک | تنو یاس هد
 رحب ےک یا ےک آور چاقا ا E کی رزو نا قیر اوہ ادیب دد ےس

 ی مر نوا رضا ںیم تالق مق کر الفارط کش ی تطالخسادنە ا آالچ درہ اےس رب ردنکسا ےک کل مصاح تاجا یھب ن وم
 راد لاش لک ےک کریو اب لود نادر یار ءرضاع لب تفالف مش کس اف

 ازد ر ہغروا ایر اظوآل ون هراک اب بس روا تبالاص کلوب لود داماد گا لا اس و لوما
 ۳ مس یں ویو ونود نادعب ےس رکی ایک رتب ےن رک ل وسر ےک یر “روا کز ناتواں وہم آود ےس ترازو ڑ نوای رد

 سرگرم لو لا بیو ۓ دہ ضاح یی تخالخجاگراب ے وہ نگ نمبےس و کشتن وما گولوج دب ےک یا یار
 ۔ایداھڑپ پ بیلص

 ٹیم اسف لت اشہاوخ یار آفیاخ ....: تقفالحف ان ہلظفاحروا ل اکرم
 اپ ےس شی نااھ اتر اب او E قاری ات کشک

 لدعلاو دیحوتلا یبهذمو یبا يم اموآ یبن ی دج لضفلا هلو هلا الا یشخاالووجراال تحبصا

 سال باب رد تس یاد الو لرد کس ها سا اوس ںوہ اتر ےس ین م تروا ےس ان یوکس یکن ےک
 بس لدعرواریت آب اردا

 یرضوررتوجراوسم ضرر فی ایکءروشماک اےک س ا ا نو 7لو ےس یب نادعب ہقرف لی 22

a۔(۷۷ ۹فض رنج شا نیا لاک راج )سین  



 لواصح ملم ۱ ۳ ۱ رنلورظن رج

 ساز پیک ےس ار رم ب ےک یل رکی اک وید آں وسد نا اھت ن ایمر د ےک رصد جور روح. لہ سااھقاہ راج فرط

 لو ید تھی درواےڑپ ٹوٹرکل قی روک ا اایکل قوم ول قروه رس رج یار یارک لم افغ قو

 ۔ ارم یک ں یب سٹ یکت خاطخ یب سپےھھ ڑاس ےہ اک 2۲٣ قادری الا ڈک

 اوم ایالت ا ام ےک تدطلسوو جی رذ ےک سیا ےھت شاخ مدامنود ےک سا! کول یز دون وا لراع

 را نیب اب نوھ ےک ےہ 8 اے رب ںآ ہت دالوا یئوکی کی ا نوچ یئاپ تافو ےن رم ضیلخ بجا ..: تری کم 1

 تن یارک اید باخ سی ےہ لوکی و یریم کی گی کت سو ےنرم 7220 تک اکو اصن نب مقوا

 -ےراتمکت شاد ید یلارگ ایچ ادب کن وہییروا' اج ااھٹنرپ تفاطخرنم نل یو دعب ےررمارہا۔اوہاریپاکڑل

 یک فیلخ موحرہ ابد باطخ اک ہللا نب دلخفاح ''یکت جبہ ےک ہضیلخ بان وار ھت ےک نومیم ےن تمولکن یکاراری انچ .....: دلا نب فا

 تالف لنو راروک اتے م ںوم واخ ےک ل شا تطاس زوج ساپ ر یعسروا اور ترازو ناریل لم ام تم

 ۱ ۔ایگاھڑب نام فاکن ومن سا ںیم لب ےک ماظتا ایج

 ے بو یاروا اج اک اطعوکک ھ ملز ترازو و دبع+د ہک گی ئاب ےن تاب ہہ تقو سج ....: لاک رازوروا 1 ریت کت زازو

 رک یم موج یت یل ےن شو نب ناوضر صح اب ےس بس سیم یا: سا۔ارزگراوک وکر کشا ماروا ںی کلو یئو ہ تبع تداوکک و مکر رن
 وب ےک رکی ارج اک یکسر ب یک گرما روا ںی کش ن لواع شنرہتدوجوم سیم تف الخ ھ تقو سا لا نب لیپ اھت قضا
 زلال ارت لایک ذ قے تار ھت ےل ےک ےن رکل سصاح ترازو ےنرکل ٥صاح ےن گیلا انچ ایدراھبا فالخےےک تنطلسلارمزو

 رھتد تفالخرصت ن یم نم ےل ںیم پے ا وک اتا ںوھتا “ا زولا نہار مزولاا رپ ول نزول )بک + امار

 ےہ لی ںوگواےک ہقبطرپ ےگ ےئت در کرہ ےزاورد ےک تفالخر عت ایکو اب رب ہماگنہ سی شے روی ایکب صنم یخ ےئل ےک ات ےک لا ترازو

 رد ےس کیک ےس یا توم تت ماکت ب یا بج روا ایک ورح ےس ترازو وکار زن اد وج طفاح ہفیلخ یئلوہاردیپ تیفیکی کی کت

 ۱ دیس لنت لب ترازو نارقاو+

 لنک اکا امیج روا اگل ید ماخاوکتامطاعم ما ےک دعا ےس یل وخ ت یاہخر کوہ زارذرس ےس ترازو ہک یگیولاا ہل ....: یو میک ظفاح

 اتات وج ے نیت ارایتقا مات ےس ناب اد ےس ماننا نس ےنپاوکظ اح فیلخ ھترایشوہ روا مفت و آ۔ایکادوپ وک اھت ضاقت کے رہنا

 ما قرف اھت روا بصح اک جرددعروااھتاتکر بہنے شان نمامایر ۔ایالھٹ ٤ل ناکم یس ا سورتن ںیم ات ذ یداشروارنازمن رک

 0 رظننملا مامالاوھو' دمحم مامالا دسصلا ہللا حس یکم ا توقذ یک دوقوم یردہ میت تخت ےن اےس کرک یاش ا

 سری ید مرا کتی کتک لار یی یت * یم ناذا۔اید لاک ےس ہبطخوکں وم ان ےک ظفاحہضیاخروا لیتا. ایار کس وک

 : ےس ںوگول نا ےس جو یہارو ا ایلر کو داراے ےل ڈ رکل وار یل ےن اوکو نج یی یتا توق اب وڈ رر کد ی ںوریت ےس فاصوا نا نادا

 ید گرید نام کیا ےک کل ورزھمےس تفالخوکے اح ضیاخ اکہ وہہضرداقت سارا ایک یخ وول ن ج یی کش ا

 را ددر کلا اچ اين یو رخ ب کک یا الو ںی رار کشر ای وکی یش ولع تففالخ نااوخاوج .: :یکا کلا

 لاک ےب ے ںویاس نار رکو مے فرط ابا تقو لک پیچ گی اچ تير یکن اگوجہاب ےکر شرت

 دژ تو یار روبی باس سل تست یار

 کی پیا ےن رکشپر یکت عیب یکتراماو تقالخر بھاپ ےک لو رابودردا کت دیقوکےطفاجہفباخ ےن رکنا مادعب ےک ےناج ےرام ےک یا

 دور ایم کرادی ےہ راظن اک ےن آےک مادام را زا لات جت 0



 لقاح... ملی ۳۴ ۱ نورظنْا ات

 اما لش تفاظ صقرع) که دفاع فیل ایرج یئاب ۔ایل ٹول ناکم

 فو باب تب ای باطخ اک شوتا ریما ایامرفاطعوکی شپ سا اوبا ترازو نر لس لا ذاتی یی نا ۲
 ےک سنا ےن طفاحہضیلخ سکے جہ اتاجاج۔ یلوہاریب یکدیشکس یم ںوجورگں وفود ےس سا لپ دوتا شلق حب لون ے ومت یکے سا اھت تہب جو
 -ےام جج فذ یخ آقادی یک آ موت توس کس اپ ےجو یک ٘ ایداوھکر ناپ نشان لم

 وار یی هکر هر کیک دارا ےک ظڈاح قلخدحپ ےک ےن وہ کالپ ےک کاپ تنطاسلا مو... .: تواعا ےس پاپ یک
 ےک ںول راد مذ مچا ےک ترازو ےس لاخ یا انچ ے ڈی اھت اڑان کوک مو ایا شم ساک اک ارطش دن کف اباد
 گیٹ ےن نج اتم تصوف اگه ےر مود سا ب یکم نابلس رعب یورک اب ایا قانا یک رق ن امیل چا ا
 (+-:982 کت عاطا کل ا ہو دارا ےک ےل رکی قو ذاحہفیلغ پا تپ ارداابدرکت قالخ یو ےن اکے لک

 ادرار افت نوار لوک نایت

 مت سر ایک نے یادعب ےک کیاوکں وید آس اچ ےن ظفاحضیخ لم تار لاک ہا اج ایکن ایہ. لب ا نیم
 ی ارد مجرد ان اکاراسایگو را” درا ےس اجتاح تو لئاب دارا ذس نیک اور ےل ےک ےن رک و تے تفالخ

 تشالخر ھوا یک زور نکے ن لون ای دراھپاوکں واحا ےن ماچ دا ۳
 روس تمرین کیس رخ یگ ن الجوکت رازورھتس یوم یار فص یم نایمرد ےک ترازو تو

 رنھٹڑکے یک ےنپایکرکل کل ا ےس ھت چا ےن نام فیل بلا دفاع فیظ روا نوت لب ےل ےس
 ۔ےا اثر تایی ایک

 ٦ فام فب لبیک ترازو کمر جنس نوا رها نسب دا ےک ظفاح نہ نتج.....: ترازو یکم ارب

 روم اتم ےس ترازو د مار« کد تزاہا یکے رک فسد ہا تاطاحم ےک تنطلس یئامرفاطع ترازو علف تساوقرد

 کیا ولع تصور وا اھت فذ راداکل کوج وک نب ناوضر ا ےک رک م ا یکں وناس روا ایک ورش رھ جم نوش ار یتیم
 ون وض ما ار ب۔اھتاترکں این کن ترازو روا لن زرطکس مار تقوا ذک اما یپ میش تراز وای ما بقا روم
 ۔ایدرکو دے ہر اقرگے ر تسمه نسب

 لخت اس ےک ا وکار دد رکی کر ماربب۔ایکددارا اکے ہپ رہا ےک کتب ترم وف کیادعب ںوفد ےڑوھتےن ناوشر اپ :یر نر کام

 ب آب اہ یکن اونا رک ل کے س ورعب ےع ریپ ایک ہاوس ام کے ل عقل یر رپ تکاب هک کش یک
 راج تیک و آمار« مارا انچا اور کس یر افرکی کمار ےک رک تب ےس ادرک داپ ر بش رک ناوسالودلاز نک

 لامن اور یکم رپ نیب دو بم ساد کک تں اہی اھکردنب هرم تن مچ الا فا ی ا رک د اات اے
 دتاتکر بہ یماام یم ابا یئاھباکل ادوااھت بہ ذلک ای کرای ضا بقلك لوک اگر ازو

 کیا۔ اي اراک وہ بل ارم تدطاس روم ها لو پ ها روت ار فرم ات ترازو هری ناور ۰ :ترازو یکن اور

 ششم لس ارج , .- 7 ال ےن رکی ارگیکں ویں وندد یھ اظت روا یلام نرخ ا یتا
 افت لی از سوت ترک رض لوک ما

 ےک یورک اور ےک ر کب لطول اپتا املا ئار یوچا یک ر انوا اہ تالت ےس روما نا :یگدیشکی اطفاحروا ناوشر



 لاح ملم ۳۳ نورلفم قیر

 تفلاق یکن اور سرچ کچ وکی گوکل وراوس شاپ ےن طفاح ضیلخ بت ایکف التشا ےس ار یکب آم تقالخ ےن ںوگولناءایکء روم سیم ےراپ

 وج سس لاوش ںی وہی: ںی یر تیب کک ن اکے ناور ایا فورم دبی تروا ےس رکی کر که رکاب فال کس را

 واست آب اہ یک رازورصتےک وہ راوسدطفاحضیلخ مدرس اه لو والا گاھ ب ےس فرقے اہ ےس ہر

 لول ت تفلظرهو اقای ےس ی رکات لاب ھو ج ایگ ورف

 ںوگوروا ںیم ویک ےک سا اھتاوہہناور ےل ےک ےن رکب لطب ےس وک2 فرط کمار کل کے رہا ناور ا :یراترگ یکن اوضر

 ماش ےنرکل صا ددب ےس ںوکت ناوبضر ہک کو عم ےس یا ےن طفاح ضلخھتاوخ رخ توا لع تح اک اوج ھت تیا یان رواش وذاع
 ی ںوج یکی باو باج یک راتو ن اور رکے د ناماروا ےک اھباھچم  ن را اچ اہک ےن ےک ئال شیپ او ناوسضروکل ایضم نب :ریماے اپ داج

 ۱ ادرار ضامویدب تو را ف لس تفافرمق

 بیت بکن اوضر نو لا نادر اقرار بیک... اوضر
 یدعب لار یزد اش پز تناظر تال مہر ەمںب بوس رپ ارجھت ید عرس ناوض کک تر

 ےس کشی داش ےن ںوگولدنچ روا ایک دادااکیگناور بحاج ماش ور يه ے ۔ سود کیا ایگوہ ایپ یقافن سیب ںویھتاس ےک سا

 اپر لم دیق کت ا ءایدرکریق ےک رکی رکوکن اوضر ےس یی دذ ےک لایضم نبر یا ےک رکں وسچیکت اب ا ےن نام نیغ ایلرکادپ لوج لب

 ٠ رگ باش بیر قیس نولوط نہا ئاما آبا فرط کہ باق کک ول یه بهر ایگ یب رک بف یم لیشزور کیاردعب ےک سا

 یس رر مقا عم اچ او لار ش ورق ےہ جلا رنج اکی ماکن اوضر؛یقوہتسلشکر کش اش اوہ ار آی مے

 دهها ںی تر چکار یر بم یاد عید نل ےس ےک میشم یتا ےک نزا رک یک

 بیس ونوس اچ ال استاک شاداب صمیمی فیس لا باوکنلاوض- کس نادر دیزلی

 ٠ یادگاری پک بم یا رکن وضو ںوہنج ای درکن یش لک ناوضروکمورگ

 ۱ -اہراھت لان دہی ایک قتل تراز جرم ےک اگل ےنید جنا سٹ خشیرادراکےک تنفسو تمولکی ناروا

 ےب رز لاس اے اموات فالف کب جے رصنتس نب ا اون یما نبیل ادب ڈا نی فام فیاغ یم ث7... تقف الخ یکر فا

 روما ےک زو کالب ںیم تفالخنامزرخ آے پار ےک ع ۔۶ 0( ے۰ )رت ےک ر ھگے با ےن اکہ پس تما ےیلالاولا اپ افت

 ۔ایکرایقخا باطن اک لنارھاب را زوم نکس تفالخر تم عی ٹو اک ا لی سار وصت ڈا اہ اک ادب ےک ےنرم ےک ساا انب دماچماوکتطلس

 یک ترازو یک ایم نریم ادا یا دخ آپا تو ےک یر رقت کی دہع در قت ےن دناج غیخ ....:ترلازو یکل داعد ل اضم با

 کادر الس ن دام دهب کس شاپ ایم اک کت رازو ع- لایض ترا کت دن ی قم تصرف نیل کیا روا تب

 زا تب لک گر کاج )ید یک ا تام کا اھڑب فرط یک راق ےس یی دتا ےس گل او تراز ورد

 نئارالس نیا ای دان ہمزد اک وازع یل شک ا ےک تفاح ءاآالچ شاپ ےک طفاح اوج اوج ساب بج ات یھب اعاڑب اک اےس ںاروا مع اقلا

 ءیدرک ر اچ تودہ ںیم ےراپ ےک ےنارکل ور ھڑک ےس ونود روا ایکو: لایخ مت اکں ا یکی اع اھت لو سا ساب مزه ےک ایف,

 و 02 6 کا اہک ن برق ذ؛ کد چوک یا کی یاکش ےس فام ےن للامضم نیا

 نادم ال رک پ ترازو صا لواع ابن ام لو نا ترور کیت دل زو لیضم مارک اوہ یئاقن اہ

 ت ا ےک ںیہ کد

 )یر )چ لا( )7ے اہے ے ہ)رتمرپے رت نرل )یادی ہد جو پام 0

 6( )چ ےل اص اے اجے لایفم ناپ ےہ روت ام



 لا صح... متل ۳۳ نورگظیا رات
 ۱ ۱ نایت نم کل ااکت رازو

 کیا قت یھ انی ظر اتم شیپ نرس نم لر تان لاهوحب کس ےن وہ کیا اےک ترازو ارم لواع
Eروا یس ایت رو ےک کب ب لایضم نا ےن یک 3 1 اکیا ناور ےل ےک ےن رکج ےس زو ل ورح لای  

 گو م کاروال ! 27 اوک ترازو یکل داعےس ےناج ےن لس ما زی
 سوور یر اکے ی نب فاو لکی راپ تیک خاک مارا شاپ رب نکاتی ابتا الام تل ماع

 شب ااو راہ زا واوا ئاچا ید لاک ےس تیر برج کا نقاب لا سا ےھت اب می نی
 ے مات او تزع ےن ل واعد ایم ات لا کس الا ن رب لات لی دنا مصر یت کت امی تفو سا ایگ مقام
 اوبا لایا وشر راپ ےک کا ےس یک ای یلرک اکل ےس الس ت لداع در ا کوی کک ساوتیگرم لا رعب ےک مایق ےک ںوودنچ ۔ایا بھت
 ایگایگزار ےن ترازو کہتے لواع اور ضاع لش تضاد هرم اف رگ اه تنداز 4دی توت اساس ےک اروا

 تن ی اسکن یی لب فک لار کک طاس روما ےک رکل اع تدازورپ دف س لود :لزاہف اے لااع
 مزورگیئوہ اپ یگدیشکے تشطاسلا زوو اخ نیغ ےس تاپ وجو اات اپ در اتد را یر وات ترک ت اھتاتاچھج۔ یس

 یر فا نیو ےن ںونوادنچ ہت رم کیا ۔اھتاہ رات دم انا ےس ولا ی اف اره تا او خا فیخ یلص
 ای لڈ یم اکا یک رخ یک اے یی رذ یوکتنطلسلایمزو۔ایکودارااکل ےک تنطلسلارم زوم ا ر لمم تمد
 نالقسک یا٢ یکی اح اچ ےن ںویتاہیترپ نالق ہک ترازو نام ےک یاد رام ہت کند ےن فاش فیلخ۔ ا9اڈرکل ےت ںیم ناوکوورکک یادو
 ے ی ایل ی رک 0 ہضق رپ نالق سے ںورو مقام ایست تل ار ترک ےک ساک
 لب فرط کلات الاخ ےک یاد ارمین ار

 لپ ترک قتل بوس کام تامل زووچج ےس عحوتلاوبا نم سا. .:عر تاوان لابع
 سس لو رگ تب ار فطر کت س اين اما انب مان لینا اوکس ا ےن فام فیلخ اھ ی اتری ایہ ییا اکی اات اہ تار سک
 نال نا ورک ےس را ایپ لج لک ےس سا اروا اج ےن 1م تبححیکر فان فیلخو یف غ اد ایا وال اخذ لداع- تاک

 ںیم ںولد ےک ناس فرطا کل داع یر وس اپی واری نهایتا کا داد لرش لر اه بن لقب
 نج ساعت اس ےک برق تال روال ناب کس رات ںی ف ےن لواع ہا ۔ی درک شک ول نالقسم ےن ںویئاسیعنارود ںی آپ ل
 یدک بناب ناقص زتفاوبا

 رلورلار یوم یافت شش تاعقا# ماقروااید لوھکر واکس ونک یل واع روم رضا لم تمرض کر فا فیل یاب لا اکل داع
 سارا ید سارق ۳0 اس ذات ات تسوو کی اوج اتووجوملت تلف را رد گزار شم قم
 1 ایت تار ی داوری اردک سیل تا سےک عج فو ا ع الب اہ لی اہ کل ا ےن
 نا مدب ےک اتم اک ساگر میپ باوخ نسب لواع کا کراداکراوکنا رپ لداع یہ ےک اھتاپ روس تقو لا لداع اب آ رک یدد یا
 نان السا ی ےک مکے ںیم ق۳ا تمولعایگ نس * کلام اک ترازو نادم رفات لظرواای آں یاو ے سیکھتے
 لوک ا بج رت ےہ راج ےت 21 اد ما گود کتبر کت آش هراس لاک تو
 تاوقاو بسر ا رک اوت ےک سون اسیوکن القتس شورا یوط نسل کوہ ییا ےس ددب ےس فر کت ف ضرب دارید

j 

 (مرم)۔ے ست ےک آپ اکا سیاق اکر کہ نادقس کس نوا لس لا 0



 لڈاصح....مشرلج ۳۵ نول بارات
 ا تک و شر نم ےےسے یے 76ف
 -۔ںیہ ےک ھر

 وک یک رف الترف یلخر وایت یا اکڑ ورو بش روا تسود ئاخ اکر فاظنفیلخ یی ےک ےس آڑ لپ پ آکا ےیج اع ہری :تفالغ کر راف

 واور را تسکین اراک آج یر نم ےک سب ےہ دوجے مے فرط کا الایخ ےک ںوگولے شام

 ہم ےس ر فا ت الایخ اھت انہ اھت اج آج مے ل ےہروہ ےہ بے فرط کیت تلخ نوا ںو قا نا

 ا اھ ںی ےس راعو یت یا نوور ت خاک اظ مر ۳۶ کے ر اط تال ںوکول شے راپ ےک یے ںیہ ند کیا

 کس نواب اپ باکس لاوفا تر طف ف زا کم روا جا سا بس ماتم دل اے

 دن روا اھ ٹم نرادیب تس نا ہے راہ وڈ کل یحی رر اط یخ ا کل دے ادیب ےتد وب رکورد ویو سارا تلخ

 ےک یے تالف رموو بج روال ر لت لغ ےن اہب ےک توکو یک رف نت لوس رمز الی ایکس
 ۹ تم 7 جت کا Jê 204 e ۵ وک شر

 NT ET Ml E N یہ
 بجا نا ےس تنطعاسا رہ زو رک گو روک قاو اہے جرات ایل لاک ان بارسا سر

 س ےگ رب ناکم ےک پ آر گوہر اوس فاظغیلخکایکن ایب ےن ںوگول نا ای آ یب لپ اپ عند ے رود لا

 E زی چرا فسا لود فلک وب موها لا ضف ےک ی تنس ےک رتا اے آم

 بس لود تو يک لر لر ناتو رو فطر چک اسم یت

 ٠ -الاڑرام یوں وکپںونود ےک طفاح نب رب نکے یک اپت یتا ےک سین ےک لا ڈا ےل ےس راپ

 نمد اف ہن ے نکے ا ےک رک لطےس لوکی یٗ ساظاوبا ےن ےک فا یلخر کوہ اف تب لس لو ناب :تقالغ یکزئاف

 ا یا نم بمان کت 1 تقو سا اھم ےک اارپ تخالخ

 ۔ایالاھٹار گے پا بسا ںیم 5 0 جوک ینام کس اپ عاد بقا ارت ملا" روا اگر 3

 یر مضر کوب کس رو نوو کف یفعتقو سج ۰

 بالش یراق

 گیر ز نج الط تاب کت فو الخ کس فا هک لس وب لود کس شورای :ترازو کک ید زا نک اص

 ےس فرط یک اب ع لیٹ ںوگولےس ہجو یکت اتقاو سیا کی ری ی ھر وک ٢ا ناورد یئا۔۔ اترا نی وا سابع ںیم ںوکواےس تو کت اھقاو وک

 کت فالخ صقوکس یاں ولا نار پس میگه که سرا کالا قم ید را نر

 ےن اک ےن برتتالل ارزو ارت يصااک س اروا سابع تنطلساارمزوایکر و ای رد ےن اص تقو سر اتاي متامرامظا 7ھتھ00

 کیا سس لو است ںی ےس ار ےس ناھا ات یک یہا دک ناھا ےک ود ن اوہ کل اج یک اشرک

 یک اب فرش ماش نا ات راک هما وار رقبای ایا کا ایکس سرود

 ای آل توا ھا ہدایپ رو ااوج لنددر اق یم م۳ ینا قر الط عب ےک ےن اہ لک ساپع تنطاسمارمزو تا ناف

 ےک داد اد ءاب کس لارکل اتریش لر ر اتووچ وم رف این لآ توب وج نق کمو اندوھتاس ےک یکایک ری ایم ےک شاپ نب ےک ا

 -ایکتمترمہ باطخ اک حاصل کیلا روا کتیا تحلف یک ت را زو رکو نوای ایکن وں ماتم



 لڈلص۔ متلب ۱۳۹ نورظن تب

 روا یبارفایکع ارخی اوہ چوت فرط کت تطاس روما رکو ج زاتمے ترازو ہت یوشوٹروا بی دااڑب تہب اھت اتکد بہرمیماما اص
 و ۔اگل ےن رکی ئارگنیکں ورنروگےک ںوبوص

 بترم لی وفرکن کت الام ےک یک اہ وا کس لیے ںیم ںوراد ےتجر ےک سابع سٹہ یایئان یت نی دعو لاک سا ا۶ نیم
 ایلرکض قت ےک لالقتتخارپ ترازو نار روا اکچ وہ شاد شہرہ لطب ےس ےک ےک تارک اوم نادر ےس ےس دارا ےک وچ اقروا کک

 ۱ اور اد ف ری شرواءایدہوصے لا اوکر وا ےن ن لط سیا

 2 ورد لوس لید باپ ےک کل نوا ہہ رہ اقود بج دوا ےس کے د ہضاعموکس از ںوئاسیم ےن لا

 تصعاقروا تعا قا ےپولع تموکوجاو ہوم فرط یک ں ورادرس نارکوہ غرراف ےس یگ یف ....یل وکرم یکدر یو کلمات
 ئل ےک یل کرس یکں وفود نام ےھت ےت آے ڑ آی ماکرپ بااط ئباروا زامئاة کیلا ات ہدایزحس بس ںوگول ن اے ے رکا کو ات باک
 رگ دعب ےک وکردرس بس حر یا غ ے تولت اا ےک نا ےس ںورک۔ یک گاھب رکن ریپ بل اغ نیئاروا کیلا جاہ سیکررقم سی وف
 ےس فرط یتا بایقرداممادق+ نا رد ۔اکسرکی زادنا لنڈ یھب مکس لاو دہن اما یا کوک یم ہبولخ تول ی تا درکل مت وارورکے
 ایلام اش ناکم ۓسا بس اک ب سات تفت شر نام اسروا بابساو لام ئی ر رقم لیٹ تفالخ من

 ری فیل داور« کل بت کس اس تناسلی ورد لام یھی کد نی. ل کیو ی اف ضیلغ
 ےک ہفیلخ خو راد ےک لگا 1ش تقاطخر ترم رو نکن کت زور که کاپ سود بام کل هدر پا کا
 ون کت تاک ون کرک اروپا یف سیری فس لوید وصاخ

 روم نفر اپ ست ارگ تلف چرم ن فر کس لس لا فش لخ
 نم هان ی نت بیا کب را باک تیام لورم تونی ءارما اک کوک پ روا یک ےک تطاس
 لس ایا SS یھب بوت کوک اتسا
 ۔ اے پآر گی د باوج ےنرداشب یکے ھچ شمہللوم سا ےسرواش ےنزئافہضلخغ انچ یک درش کل داش ےن ںوییقاس ف#
 ۱ 1 ۔ایکنہ دول لا ںیدرکل دزسےس مات

 داھتایلل ان شیر و پ۹ تست کس کپ اما نیم یب وک شپ ےن یگزدوھئییبدللاروٹناطلس لواحلا کما ںیم تموکحد ےک یسا

 لس اپ تافد ےن ہغیاخےکر عم لیس فا نب نیم ارض ئایین س وع ۵ر ...: تفالخ رضا روا اف داف
 ۱ ۱ ۔ کت فالف

 اکے ن مکس یب ےک ںوٹیب ےک تفالخ نادان وکت فافخ مادخروا یی تفالخرھت, کیک ز نج غراص تنطاسلا زور عب ےک تاو یک اف فی

 ےک ںوکو ناک اشاد کیر ظا ے جم کا فرط کوکر ب ےک تالف نادناخ پ ےاھٹ: تفاطخدنسم ےک کب نکے ست نایک
 ہٹارپکر وزا ےن یا از ہل کتب ادب دارو سس یک ور روا لوکس ارش سٹیٹ ور یک ا ےس تقارن

 اتا ےک رک اک تس لرد د بتلاک "نر ملرضاعلا کتی کت فالخو تموکعےک رکا ھٹی رپ تقالخرد نص یاب ہفلخوکاظذاح نب فسپب نب
 _اھتالاو ےنوہ اب تقو ساادضاع فیل رہاب ےربر رر قل احارکایدیمج

 مرق ےک حرام تطاس ہو اھ اوہ یا ہضیلخ اکی اص تنطاسلاریزو ےس شی اھو الع ےک یا یر ضعیف... :ل ا کًاباص
 و لام یبارف ایگ 7 یم ہق ےک سار ایا لاک ےن رکد ضم وو ایس ےک تطاس الام ےگ م قت ےک ماکےحاروا لات ارپ تزالسو تمولع



 لا رمح... مڈل رس ۱ نورلظبیرج
 میلعسراوگا مار بوکں ومواخ تموکن یار اھت ییا فام اکی رہا واددناےک لک ذیلخ مان ارب دضاع فیلخ ایکن ی کل اک ج رخ لوصج
 ۳ 1 ےک ےک رک لس امت ےہ

 نارسایی س متال ناف ہغیلخوج ےن یھی ٹو رضا... یو نور ضارزیلخ
 ناچ ہدہع اک اصر م نور نان ان ام دادم اکل ار کلک تطاس ارزو ےک کے وک ومیدامن ےک تفالخ ھو ابیئادوس
 ےک ف ورح دای ز م ےس ار لولا م اوتر یم اروا ۵ھ کالا نایک

 8# یئادلا نہار کر کوم ےس فرط کا تطاس و ی ںوج ےک وہ ےک کے چ مرید کت هلو نو ی. لک اص

 ہضیغ اھت تاب مد م ا کت قوا ےس ال لی لنک ورا شا گپ نر ی اصرار رمز
 لا سی اید باوج ذس دضام فیل واچ تن ایل کنر یتانوکھ تپ پا ےس نوخےریم ےن ب آم تالخ” ایک الہکس اپ ےک دام

 نا رکب لطوکک یز ےب ےنپا تافو ہتقوب ۔ایدڑ آمد ےن تطاس مزود ےک ےس آب اوج “ج کیو اییریم ماکیم وہ یکرب ےس
 ایامرفاطع ترازو ہہ ک یر ز ےب ےک لسادبعب ےک اص رضا فلت سیٹ ایگ کت یو یکے انہ ےزووک کی رزوکدضاع فیاخرواایکدر ترازو

 ۱ بد باطن "لواعلا روا

 نار بما: یھی پیکر ضاعطیلخں وکنا ےک پا سا ےہ ٹز اجا مضاعف کلام تراز ور رز... را نب پیر
 رواش گل لوز یر ع یاو رواش ےک وب ھم ےب ۔اگل ےن رکی و معاکتنلعسو تم واکروا ید توم ےس اڑ ہوکر یگواتسار کوا لورلا ماو

 سا ام اک کہ لوح وکں ا ںیمر چپ واایاتتچچپ تہب رکے د توک توک ا م کا تارک کز کا اص اھت مروا کال تی

 مج یک اردا ید یک کاک لور کر داش ایک اف لپ بکر کتاب کد سرچ تدارک نا

 ۔اھڑب فرط یکدرہ ات ےک رکرایت شی نہا کا نت ت ےس ارواش۔ایکر قم ا اکر صوت ا

 اگ اھب لنرکے نل بابساو ابا اڑ و یتا ےک سما دچ چک هک شپ ا تا یک بات یک ل رنک اوا ی: یس تر

 کی ئاھب ےک لا ےن واش اید رر ضاع کال تمدخ یکرواشر جاب دا رکر ار کوک کی زر ےن ایک رن اےس نقاب شوم کم

 یک وک یر ےن رداش لی؛ یدپچپر یب کو اش ےن یئاھب ےک کی زدءایکوداراکےناج لے لی ےن کیزردعب ےس عجب ادرک نہر ظن

 ۰ : تالاڈمکل ای لاس ںی وک ترازو یکپ اب ےک سادعب لاس کیاےک ترازو '

 لا قاس ےک یاسا تا ےک اچ م اقم ےس ءا دعا یھ اوہ لغد س ہرہاق نام اکو بایماکد واش ےس م2۵8 ...: ترازو کک ماغرضرواش

 ریه اید رک اےک رواش ترازو ری ےن دضاع غیلغے جو یک اجوہ شی اےک رواشرپ تراراوناراد۔ےج گلا اکر وا * ےم یک ےن ےک

 بابساد لام ےک کیری ےنرداشچغ انچ ید ےد تاج ا یکے یل رکضق رب تاناکمدوا بابساو یئا ےک کی ری ءایکت ین عاکب اطخ شا

 ۔ لگ زوات اب ناو مون را اھ ڈی فتا او ےک ںوراوتہفیطنو ےک ولع توک ےک لتیرد قہ ںزنازماٹ ایم

 رو سکه درگ اھت اترا ےس مان ےک ہیقربوکن شان این ود رگکیااکں وت تراز ورا زر اص ..:بورکی مان ہیقرب

 ےہ ہر واش رکن يک از مو تو کم اخذ یاری ےب ےس ساوج اھت شی کیا نان مازرض

 ۱ مک ابا یکے ماتر دا داش لس ماش کس لس ھم ویو ب اتم ترار و ارادو وخوای لاکا

ê۔( مر بق ار ندا نیا لاک ر۲ )ںی چ یا اتا  

 (+۹۰ٰ صر طلجریشا نار اج)س یھ ےس دلفوج ےہ رٹ ھے اہ ےک ےل ےک ےش کیا .@



 لزاصح 3 ي ۳۸ نورلظند ترا

 یکے اھت ے اناج کی دعا باما ترا دو کس یتا الا ڈرا وک کس داش یورک
 دے رای درم ی ادعب ںو یے وک اوم 9 )وب لان ےس لاب ریا یروا ںورب ر ۔تمواکروا ےک وہ فیش یار کے اوت

 یاب ا یک صاح ںیم نخ روض رش یکی زووم نب 7 لارو اطا داملا کاک اشغال ره رفت ور
 ےب نیت اکرم کک ہدالعےک ںوریک ا ےک کش اما ذ ۓاجوہ لام روتسدب رپ ترازو ویک  مداخیگاہکی کم شزدااوہ اگ راوخ کوا دیا ےک ہن ایب
 م تمرض دون لاو اطلس ہوگے شوک تاو نا اکی رفا جر وف کد ن لارو اطاسدوکر یش: اوہ ہضوبتمرلسماکی روات مول صحرا
 بل لرداش 2 سرفه یورو داود دو اطلس ںی ھ۵2۵3 خ ا کوا ی تراس قومی پے یک
 کاک یس ا وجر وا اج ایکل احہ ہررمقمہپ تراز و رخ رواشروا ےاجاید ورک ورت ے ترازو: ماری زوج بصاخ ےک پر عمکایکناورپ

 -ےۓاج کک نج ےل ےن ٹواکر لب ید ماجحنا

 کدر ےس ہوکر غ دلاسا( ںی زوم ست ٣کے لاخ یادو دلارو ن السرب ےک یاو روک ۷ش نیدلادسا.....:یاھج لات
 ما نب دملارصان لاو ںی کے ےس ںیم لک سارا فرش لات کا سوں رد

 تبدا لا پک ول یر مروا یو سشاف تسکقوکں وفود نا ےنووکریش ےئ آپ ۳ " 
 4 ںونودےک ما روس کوڑی کاست مار فا رواش ےن ںوہنجےھت یجدرادریقرباھڑب فرط کو ہرہاق اوہ اترکل وک
 کس ریو دیسرپ یب الل کپ رکزوھچب تار دنااراد مار اوہ لشاد یو رہاق نا کو بام اه اس ےک ںیہن یق ناددک یش هک راک
 0 ایک رشمپپ ترازو دہ حر کہ یب واک ےساورک یک لار روا نہ لارا نود یا ایگالاڈ ام اپ ربع
 ۔ایگوہداور کیلو فرط یکم اش ء ا یکتا جورج دور شید دشت مراد کد یک دید

 پر مے دوم دلار ولت ۵1۳ اب ررضاح ںیم تصدخ یکدو نر دلارو کک تد ییا رک آں مبا ماش ترش :رواشروا هوش
 ے کب ام یارو ترک میت رکات ادر ےک دت ل رش وفووکریش رن انچ یکد تزاج او گینس دو لار کب لط ت زاچا شو
 ت ںوقالع ی رے ر عر رنا ےک اس ندا« ایکماق سیم ہزیتےکر کر وبگےس شا یف رغ ل ےس ایرو یکم( اب اوہ ات گم

 ںوٹیل 7ل وفود سی دیس ام ار دات لس ام مس رعنا کتب لطدم ےس ںویئاسیجم ےنرواش:ایلرک
 ایل تسار کج نایمشال نکس رز ویا (لد ار ندای درطخ حس ترک لوستر وا لو رصد ور ثابت

 ید تست وج وف یئاسیعروا رم یی چپ ینا ارب ودوارھت یک ادوا یگ ٹیک دوجواب روا .

 لاو ےک ہوا وکر ےک رک کاج نکا ےک ےہ ئا یک ایا عرق فرش لی ردنکسادفب ےک یپایماکل ا نوک ش :رشفر میررثاسا

 نر نفس لورم اسیر وام رو ںیم رکھ ا دکان دلا خالص یب ےک بولان دلا اھ پا ےندوکش ادرک
 ےنپا فرط یکے ردنکسارواھھ اب باج یکی ردنکسا ےئل ےک ےنرکع ےک تبیمصم یئابگات س١ےکر کت سار آروا عی سم ہر اقوکں وج فنا پاک

 ورم ما لرم ے کج داور ےن ںوئاک شے رواش نارود ےک تاتا ناد ایک روک ل ےک تیام یک یب لا رالص

 اب ہر اوت ےک ناوک ررٹککا ےن دور شرحا ےک مایپ ہما ءا مایہ ےن ںویئاسیروا لو عم کا یک یا یا یف رک هی ی
 ایپ ن سہ رعقی ذاب یر اوہ ناور کک اد باج کش کے گج ناداتروا

 شی رہ اقں یم یئاسیع ۱ل سی لا شن ہی ےس اسےک ںویر عم دعب ےک یاد یکہکریش لو است ..:هرباعم مت سکس لو سی
 3 را وس 0 ب م( ۳ )6ے ر شو رباقم شان یاس کیا ےس فر کب نا )یگ یر میم
 رضوي اٹ یر تک ا اد دوکال کیا ل یمہضواعم کس کر اکن سوا م اظ ا سا( )عود لار شب



 لواصح ملم ۳ ۱ نورلظنباٌرا

 ۱ ایام ول ہر شوکیا اتا

 ںیہ ےک ےن رکن رک ایہ پرعمل اروا کک ال یکے نکہ رکن تاب ی... و استاک جریر عم
 ایل ٹول ےن رش ئاوکں ورازا یدک آر شر واایدرکن اومدوکرع ےس فوق ےک ںویئاسیم ےنرداش ےگ رات رپ ےن رکض قرب ہرباق ایا دوک
 واریاروا گدٌ الطا یگ اتاو ناو نی دلار اطلس ےس دضاع ہفیلخ ںی تو رہ اق ےس ےداراےک نر ض نت اسناد لار

 خاب ےن رک باوا خ یک ےس ںویئاسی سج اچوہ تھر وا یت مم سی ہدون دار ووادض ا ہقیلخ لیے لاخ ارواش: کب لط
 ںاےس فوت ےک ںوگاسیع ۓ رواش کب ج لام ز شان متر مهدی نار یوم کی لغ برادا چ دروان یر سمرات دو0 کود

 ۔ یک کک ید خاور تستر درک ارت نادر مه حس

 رام زیخروااھاپ رکی درس بت اک قوم خر یوتاب مک کتان نایک لو اسیر وار وا e 11 لو اسنعروارواش
 روا روا ایک اور تاراپ رد ےل ےک ےن رکی ریپ روا ےن اھ کف لوکی ای مم لادبعل اف یضاق ےن رواش اھت فلات اک نا
 وے دضاع ضیلخر ہں وہ عش ےس ت الاع ےک ناروا ۓئاجوہ ج ںورہش نا لور وا امت کں وک کے س اےس رانی دعنا وری وا
 ابد فورص/ شش ےن رمکل ھر زو لا رواشرواای د ںی ب اوج

 ا 6گ نج وکووکریش یب لادساروااید ےد منی راوکر کش ےن روم دلار تک ےک رص اق ےک د ضاع فیل. کرا کدض اعفلغ

 ایک رقم تس اوخرد کوکر غ یک( یت کوو ش )نیلا الص ںی مہیا درکناودرپ کیکی کد اح فیلخ بناج یک ھم ےک رکت ترم باہم او لا
 پار کوچ رہ اقارف رک آیی روایت تو جوملا هر کیی وا ارعا تع اھ: یاہو الع ےک یا ایگ

 باد

 والا کدام دمت اي توام ارے د تکرار کش یئاسی سی ہرہاق ےن هدر شک ۔-7 وک ن یر یب لوو لوط نا

 لیٹ اگر فی نارگے رد یرضاح ہاکریشروا یک طو یدونشوخ تدحاف ےس ا ےن دضاع ہفیلخ یئ انچ ایکو م لٹر ںی وراق تار ےک ل

 ا یاو

 ناپ رپ وک دروا امد ےک یا تالایخ ےک عحرط حرط اھ با لدےک یارک تاپ ےس سا روت واش: اکر واش
 راز لا ارام( رواش ادراک کس رداشوکور یش ےن دضاع ہغیلخ مکی مایکمئاق یے ار یم یئوکک جی ھبا۔ےت ےس رک
 ماکیبوک 9 بی نیما زر بیا کہ نیر دلا الصاج ےب ا ےن ہوکر چ انچ کپ اردا چ هدنافلوکارامد ذکر ادا.

 انماس ےس کب درج نب لاز روا نیلا حالص ںی ےس ار ۔اوہہ اور فرط یکے رقم ےک ی اش اکا رتی یک رواش ند کی ایکن ب ےک
 ادرک شرکا مے ںیم تمر ف رضا فیلخرداایلر ا ارم ےک کل کس لا ےن ںوڈید ناکہ

 کا لیٹ ترازو صو اس ےک ںوگول نا ےٹٹ روا لاک ںوٹود ےک سا ئل ٹول تا اکرم ےک رواش ےن سئانلا ماوع.....: ترازو یهو

 اک ''ش وت یمار وصنمأ ےس ارو اایکت یانحددہمعاکت رازووکووکریشرکوہ شوخ ےن دضاع ہفیلغ۔ ےس ےۓد لاڈ ںیم لی ےک کرا رکےت یئام ےک
 ۲ ایا رفت با

 تاودروا۔ یکی فا ب اچ یک ت مک کک ایکرقن لالجا یم ترازو باس ترازو دیار. :رضقر تموکا کمر
 ےک ےن رکؤاب آمر ملا اعتراض چی گالري فرصت بلخسپ واق توگو

 (۳ صفر خاک راح) سعید ےہ کر وج خا ںاہی ..٭(۷۴۴٣۳ ہلا فالج خا ند اکا ) ںیھایج8..٭



 لوا رمح متل ۳۰ نورلظنی را

 قربان آر رد کراتین در یاب کا ںوہن کوج ےس ل اےک نارذاایالب کیا

 ںیہ ساب نوما ریما” اکے دضاع ہفیلخ ےنرداتمارہ ھج ند کیا ایگ ے دضاعراپ یئکووکریش حب لا. :یئاز رفات ۶ی وک یش
 من پاشی مک دما لادن ارے راہ کد دم کرام م ےب اتم ےک تفالخ ناز ےن ہناش لترشئارکےہ 06
 ہے ےن یے آی اھت لاء انا کش و رکاب شک افق تا نوری ش' ےگ "ہر ےن د توخ دیوی ولع تلودایکی اوخ
 ۳1 ری ار کس یوتاب O SSS اگںوہر اترکت باغوکووخ ودی ےس

a EE 000ھر  

 رک تہ ا

 بوطشم ع ی لا فیس لان نی ہلا بق ھ ورا لولا تے ےیروف ار ما تقو ےک لاتا ہوکریش ....:ے روھشم جل ےک ترازو
 بولغا رود ےن یقلرفرہ ےڑیڑکنچ یم ےنرکل صاح تسابد ترازو گولی ے دوجوم شوربات © راس دو لا باش روا راک

 نیا روقم فا ترطاسروما حج یکی کمکی دلا الص کے س لایخ لار ضاع زلف نی _ایلرک توکل ویماع ےنپا ےنپا ےل ےک ےنرک
 ر یں وضح یکی قاوم یکی یخ یا ےک تلو کارا ٹکا ایکو لا فرط کت رازو یکن ی دلا عاصم یک ےل اھا تشالغ
 اد م اھو رار نادا ےس اچ یدک یاد فرط یک وقالع یقرشمکشاکں وکی ئوہ ار

 نارق ےک کب اط یم تفالخ ارم لوک بدلا حال: قباطمےک ار تثکے رضام فی... :ترازو ولا نب دلا عاص
 ےراس اھت ہاوخر یخ یلداکن ی دلا حالطصوج ےسر یبا طض اف اع یک راک ی تفر قومار لد ےس ترش رار نبا ااا

 تفکرات اراک ساق یر ض وراپ لولا نک ےگ وہی ےک ل اروا فر دل الی باما
 ۔ایگالچ ماش ےک رک
 رضا ریه 6 ٢اے ر لا الص
 طاقت حس باطخ دا پر مال ملاقات کس برو لر ہلا الص ےس فرط کی اباق یکے راپ رد
 مات نی دلا الص فر تر اھت تا یک فک ذکر ]۱ بد منی رفطمارما وارالاسپس''ے اهم ستم انا اب تاتو
 رمت سا۔ نم ےتوہ لشردزنکی رکجۓاوق ےس دام ضیلخرواایگ لات پچ | تاریقف کهن ریو ار تل اما
 اکیا ےک رک امسم گراد حںرط یک ا ۔ رقم ی دارم ہمت لے زاروا ناک اکبر ےک رعنا کت وعمل اد ےک
 -ایکررقمب حا کیا کیا یم ںوقالع یکرصمامتفرط ینباروا ےک رقم یضق کرک وری اسم

 کک ےک رے رک کام ترازو پروا ایگ ٦ ر صرت ےک ےہ ولارعا ہوکر ش دلار سا تو ی... طایمد ور مص ای اکو است
 تر بکن عیار رولو وج وب ته واز پول ویت ای تو ات لاک ورم بکس واست فرصت شعار

 ںوک اسی ےک شناروا 0 ہیلق ےن ںوہندواایگوہ ایپ لایخ اک ورطخو دن ست تک حق رپ راقم لا تیباکن ا کا وہ یدرط ایکو تب گه اقا
 ای الت یں واسم یاش دورا ییا اکں ورہاھپ وسیم دعب ےک ںوند ےڑوھتو انچ ۔ یکب لطاربا ےس ناروا یکن تام او ہہوک

 فوج ہیر اج بول یلودلا نیک سم ےن کیا ..٭۔(۳۴۳ر ہو ص ارضی نب طرح ) یھب ےس دلفوج ے یقدراف ےئاب ےک رایی یا...
 ۳٣۳( طا ہٹلج خا نیا رر ج) لر ےہ طلفوج ےہ ہیچ زاع ای ےک یٹراح سم ےن کیا ...٭(۳۴۲ نا ےس
 ۱ ( )لر...



 لزارصح ملم mM نوزلغنباًنرا

 ۔ایلرکور صاحب رتا آر ایم سس و ھر ےک وک دا بتر ےک دب ل ےک ماش نایت امی تس

 ایدرکع نے کال دل[ الص ےن ںوبناھررقمریما کیا یب اروکم وفا س ٹن وند نارپ تمولقی الو .... :یئاسیعروا گن ن رلارو

 اروا ےک اط بت تل اجے روا بابساو لا نات ایک اور ےک ےک درب ی ایم ارس در یاشار لاو نما رالص

 یاری ذ اد مم ادوا ےن ڑوچجہترص ےس جو یکں ویناڈوسروا وہی یکب لطوادما یھب گومز لار والس یر ےک

 یون لایخ ےک ےک میت وق کن اروا شی اور ےل ےک دادما یک اسد لئا سی فی یزوھتییڑوھت نج واقد یکے دوان دلار چ انچ
 تراس ندی ایپ کار بک نورڑیسورک اسی نذر روایت ولت زور و لپ ںولعا ےک ماش

 ایاپ با رشروا نا ووکن اے آل یش ںوررہش پس اک ولدواایلاھٹ اج ضایمے مو رها

 نب دلا شاد ےپا ےن نب لا عالصرحب ےک سا کف یر تنوع ےب یکن ی دلا الصرب فای باک اے دضام فبلغ... مک ناز یایماک

 کت ج4 7ی ڑب ردااب ےل ےس ںوگول ناادضاع ہفیخ ایورکب ترم ماش اپرا لوس مارا

 لس نرده نادیه ایل تسک سر صمھھتاسےک لاذقتامرقاک نیلا الص تت ی ...:ے روش ف الغ ےک عم دلا عاص
 ۱ اتر اش ی ریہ ز یکم راگروا بت اکر مار ہک ور عمر یما: لئاکن یا نما یضاةق شہر وک ںیم نج ےس ںیم نآدو گی یئوہ یار ع ےہ وکں یاس

 ےن ےہ ےک مو تیلور نا نکن یہی اوٹیواوورگرم کب س نا ےس و کے ےک ےن رکے روش فالف ےک نیب دلا ال

 لا اج ایدرکرر مہ ح کیس اکن ا ےس یکدم آی کرصم لص ارام سوسیس نکردن و ت ےس رص ک اک

 ید ۔ےت کی شی اد ےک تفالخ عت رواممالخ اڑ وہ ںیم یر وشو الص

 ےک تناغم مق نرل یوم” اشاد چکے دانا کرہ رد گرامر نیاید نم... او ہقیلخ یل
 لیا فس ایش ناک پا ےن تفاطلا نم یانچ۔یھٹیئدیم کدضاعہفیلخ یت یک اروا تو درو رپ اک ضاع قلف اقرار اک ںوموان

 لضم رل شر نیک ا تفر فر ایگالچ یلاو روا ایلرکن اچ دہ کواس ےرب ےندضاع فیلخ ےک ہکل یخ یس یئاسیع ایام ےس دضاحفیلخ
 ہلچ یی کاطع تصوکیہ یکردنکساوک ا ےن نیر دلا الص ۔اھتایکوہادیپاکت بات اش تسنیم راس اقرار نکن وه لوک

 یر لا کد تس ناصر لا مبارکه کل اطلس لا کار ملا
 نم لشافاکہر رپ کا گر فکس مر + تقرم تنه رپ نکا کد تورا لی اع ارازم ٍ

 اگے راترکی رکنی کس ا شروکزواگوہ نعش ترار لاپ کے اچ ایک ورح روا فو ام ہلا ئاو انا یا لاک

 ربا کت تفاوت تار گان ےس یخ یب روا یک الن تر سرک کیی ےک نم لام: الط کت واہ وکن ہلا حںالص

 نورد ورم لا رکا گوری ف ےک ںویئاسیواوکن ا ےن نیلا حالصاپ درک عش ےس ساوکین ی دلا الم ےس یخ رکاب ونک ایک
 رک کک عرط کے تفاطخر عقد ضاع فیلخ اچ وپ ےس ناپ رکا بوک وناہردروا وار نلوخ ےک تقالخر یک یک ادا یکن ام

 افر لپ ۲16 ین ذرہ اب ےس تفالخ تھر سے دضاع فیل کنایه ون نکس لو منم )جات
 ناکم ےریمدضاع فیل ایکن ایہ یھب ےن سا ایلراہظا یف کاولبوکع ایمن اسسےک رضاع ضیلخ ےن نیلا حالصرپ سا ےہ یک ایپ ے تر

 ید ضاع فیلغپ لو ےک بدلا عالص ےس راہظنا ےک جراحی الم تو وک یخ کرک ال ےس ریفسےک لو است روا نگ ےن لک ف یر

 8 ۱ ۔ی ج وا کت ارب ۰

 ہرا ایکن ایم رک ت لیک ےس نیر لا الص ینا سا هان اتکا[ تصرف یاشار تورا نکا شرت

 نادناخ شن هیتر یو بیت کد کلا پناه نوا لب ست سایت کنج فی گر شام یخ



 لڑا متلب ۳ نورلف یار ات

 ار زبص مج رت اکراھشا۔ے اتوہ بجاو وا ںئابم نوخ کلا اے سین ےہ کٹ وچ یا توبن

 “ۓاج دن یتاب ترورض یک ورسود ںیہ ورکا یا ےس ا

 “کڑے دذ ےک اڑ ج اڑ وک 1یک تا"

 “ۓ ماوظز ناب زیا ےہ یک یر طا تمور س ا
 بس وم یھباھب یکں اہ راس یو کروز کک
 “ے الہ اعرادرسےس ںوٹشیکیپاوج ےہ یلاڈ ےن نکی ادا یک ادا

 نوت ایکس ن ایمر ےک ترا زورق توافرت ند ییا واں وم زف لکی ب ےک شیت ر لا ال ینا ...:لئاک وی اپ
 یکے لمس ےس لاف یت ےہ راک ایک لاک ےہ فرط یکن اکم ےک لاف قرن پ تسا اور داص مان ساچمه رپ بیسیک
 اچ باک تو تو يه رک ےس ہضماسانپاورامرواایدرکراکما ےن لضاو یصاقرگیکت ساوخرو

 بجعلا وه ص الخلا نا بجتحا دق میحرلادبع

 هست تار با لڑپور( لاف یاو )متر اربع

 خو ےن ںوگول نیکی یگ الا لو یکت کرت کینگ لا رالی اهر نا 0 بات ..:تواضب یکل وناڈوس
 لر شر یکم رج گر نم ےن نیبدلا اص چغ انچ ۔ایدرکل یچ یم تمدخ یکن ی دلا عحالص ےس ہیر ذ یس و اھت وی ای

 اچ ایم ادراک اوا وتا ملا وا کر ماد ےس دد ےس باج پے کل وزح ات اظ ےا رکا نمم انتر حب ےک اروا یارک ٠
 رکے دلا الص چ انچ ہایدرکہ انہ تطالخےک نب دلا الصر کوہ عم ےن ںویناڈوسرارنہ سا بب رن ایگوہادپ لاعتا ےس سا یم ںاویناڈوس
 رم ںیم ںورھگےک نا Da ایہ رک ایک سای ناڈو یئوہ یئار کرم ناپمرد ےک ترا زورصقو تفاطخر نے ںویئاڈوس یک

 رٹ وا یی کدے د ناما: یک ساوخرد یکن اما ےن ںولاد ےن یقاب ےگ ے رام فا ڈو اور ار ید رک اسو کی رکا لجو اسد لا کس نا« ید
 ۔ایکل اماپ ون اےک لوکی روایگف رط یکن اےکوہ یم ترکی را تورا مدرک

 جت کس مامور تک ساکت مو کن یدلاالصے ند سٹ... و کل یم صم جل ےک ساپ تالف
 صا 7 ےک نک الضو مولع کر ضاعف ی تا ےک ںارواایگوم اق یک تفاخر تر واارت

 ما: ےک ایم تقالخرادج ات سد روا ےہ ای درک وتوم طخ اک ولع تالف ےہ رھ کیتا رک یر دو ن لادن اطلس ےس ند یا ت
 ترذعمر ردااھف ابر یلاٹ ےس ںاہج ےاجوہ شاپ ب داو لوکی کے س فوق کا نی دلا الص رک ےس باع ےب لورم ےک دعا بلخ اک
 اکر رخ یک ئاڈ رم روا یک نون للہ رپ ترزم یک ا ےن نیب دلاروف ےگ ںیئاجوہ شاراتروا لتر صم یا ےس یارک ھت اپ اات
 لار درک د ار ےن لوبحاصم ایک دوشم ساب اتم لوس ےنپا ےن نیب دلا حال ی ما اکے ےس رک اس تس ضعیف

 ےرنمودناف ےل ےک دم روا بساط ان رک یل یک سد اج ںی ییا تات

 راو مرض اس ںیم ترم یکن یدلا حر الماس ےک دفو یفاشوح ہقف ےس فرط یکم کر الع یم ہنامز یما....:ہبلطخ سیم صماکی ئابعفیلخ
 ہبلطخ یک ساعت قالخ تاج. ارس لاذوا نب دلا حالی کے ک کل اتا اکت اب ا ےن لا اوقات اج ايکب طاق حس بقا مارال"
 س ج لی سه ۵ لو مرگناچ اگل وحڑپ ہیلخ اک ساب عت فالخ ںی ےس ماکار یم اکے کر کب طاخوکن یر اح ںیہ ےہ درکل ئات یش نی ب
 ارت کم ےس یک چ انچ یک اعد ےک ےک ارواح بلخ ےک یس یلخروا یک اچ ےہ کپ ےس بیخ

 (+۵۸٥ر یف صا رلج ہار ارپلا) کرن رد در افشا زر اج) یھ ئل ےک تالیف ز0



 لوارصح متلب . r نورظن ایرج

 iL PRE PPE E Ute :ےاکتفالغروا نی رلابالص

 دیر کن وں یر قناری یر ایل کمان نوبل اچ اراپ بلخ شریف

 در می رکاب یک الط 2 9 تت تو لاړ ضاع فیل ....: تافو رضای قیلغ یولع
 لان شوقا رک دلاواہب ایل طض باس اد لاماراس اک الخ ر تر وا ایالب الجااکت یب رها ید لا الص و تاقو یک او ۲( مری ںیوسیا)

 اقرار لوس باس

 ۳ وه دن لک رک بایست ۱م تفاوتی... رک اکت والخ یولع
 کل کیا: ےگ دحتا رش ےب تال آو واوایشارادوبخوخ یکح رط حر ط ےک یت رب یئالط یگ ارا تارو الط دزوی ےک ےس
 دهه یک نااس بتا اقا رما رنک اوج یدکی اس متر اف ےن نیلا صوت سل ار ان سم

 ۔ئ گر  بسوو ںیم دیق ار کی ابد /ریتوگل وتروگروا ںود درم حب ےک ےک که بن بابساو لام اگل تا اتا ےٹ دقلدزروا باتو

 نقل یترشم مات گرو ی رس منا ولع تلور ںی رود ےک اے م ےک کروا اف اک اکی ٠یا

 ها اقا کن نایب مک تی ی )رضایا وب مع تما ساکن و دی “ےھت ۓوہ لیک ںیم

 راق ی تن ناپ اکتسدگد تلود ےس شیہ کاج دن کن اکا ایلاھکا اوکں ول نا ےن تالا ۔..ت اعتاوروازارفو بیشک
 ۰ ۔ےایڑر 0:

 اد ار کلم کت مر تفرش مان رم ناجی
 0 صًَصَص صک<6ٌ ی8 اض اک کک ا ا

 ۔ےا ھ۵8. دادید لا ےس تفا تو5 ادرواابدرکل ےک کار کوک بسی انچ یک رخ کس ا

 یے اا اسرار مد حصے نامہلس کس ام نت 0 ادب ک ترم یا اتدتالا....:تواخب ی 7

 هر واک ترا تال ضا نیل رار فار طا ںی ےس ایگ م یی رگ اچ 07 رش
 ایک ابا چ ب ب یلص ےک رکی ع یہ اتیا وم اک وھپ ناھ یاس نایب اےس بقا

 نس یب لیع سادالبرایبادف قرف تارتا ید یئاب یھ واں ولر ۓ اھو یگےک ںوکولنا ...:انوہ اف اکں بر یب

 E رگ قصه اد تالاع ےک نا مہاھراگد ای یک یب یی ولع ناخ تروم تراس
 گواہ بد ہاج تاپ ےک نافل ےل ےک ء۳ ات ےک اوا ںان ٹیگ سم م3۵۵. ھتاس ےک دادخب ہیسابع تفالخب کلاس کت ساک یک
 ( هدحو هللرمالاو)

 هتس تمام نرو وطن یا فیلاتتسوک راج یکن ادوار جا نا لاک ترا ےن E تال اف

 ۔ے ایک تر کس ےس رک سٹ یت

 تاعقاو ےک ںاونارمکےک بازو دلی نوری تا کس ربع

 ےس یقافنا نو متن یب اھل او ےہ رکی شی ولدنا یک نا نا فورحمیئاذچروصنم نبوحس نم کاس نب نو یک و

 (۳۹۹۸۳۹۸ طط صا مزاج ضا نیا لو )ی.



 لا متر ۳۳ ۲ نورلظنتا را

 ےک یارک ےس یکتا طا ورت ب کے ںوگول نااھتدوج وم ےس لیپ ےس ےن وم اقروا مو نم قرش یا ےک مئاقلاوب ادا یابی
 یک وگول نا کتہ نام ز سا نور نب یلعجغانچ ای آل نج ےس مات او تزکروا الم ےس ےےر کا پس نورمن لب یاب اد ۰

 -ےرمم تل مس اراجبک دایک تباہ ر ل تصرخ

 ی له مقوا اي ل القت اروا م کیتا ہتوگ یاوکت سای رو تمولع یک گول نا بج ہچانچ :تصولحی کن وت نب یل
 مانی دم ا ئارداایکن ین پ ےنرکر ین واداب اش ساوکن ورم نب مے سا تو یا کر یرایباک ی شوی یاو فرط کب رغم
 ریزہ ولا اک وص” و ساری مس کم ات ںیہ روا یکا طع تموکح یکب ازوکن ود نب یمن ساز ی کرک پچ ا

 ترک سوشا ید لس تندر حس بال روا فورس رواہ کا ےن یا تقوا ایک صاب اک ل مے اکا ب حاس
 لپ تیم تراش یں بے ما الا اے یرویرفم تے ںونفود ےک سا 1

 ےس بناوجو فارطاروا یئوہ نشر گی کداسف مم ںوقالع یت فا ماقرداایاھٹأ سہرابود ےن دینی بجر ..: توم کن ورت نب ی
 رکن سفر رب لایا یہی کوک نون ی ےن روع ا کوہ ںی کاپ ستروص بہم یک داہرپ سی ںولدےک ںویماغ ےک ول ت ود
 ات اراتو تن اے ےل ےتالع کک ےس ار ای درک وکبناج کیہ دے یت کرا ںیم وف ےن نوح نب یکم انچ ہوم ےہ ےک
 جو موس رب کسب دی ایوان. بیل تاپ تو لا. ایه اس کیک ںاہی چل این ران اوہ

 ۳ رک نورت ب بینا تقو ےک تار نارود ےک کن ند کا یگ ن ”ہ یئاڑٹا یک ناک نیتی رف روا کلپ بولا کن ناچ

 ۔ایکرم ہم دي کیا کیا کوہ کے یو ا اور ن یک ایک ایہ کری اےس اپ
 دم يا ور رک باز روا لی روضه ذوب خشاسفو شزوشینام کرد... ع کب لی
 مقوا رتافد۔ یلاڈدایمج یکت سای رو تموکعی تا یم باذدواہلیسم ید دارف اچ ۔ کت ارپ یکے مقوا رانا
 ےک آر اہ دے ناء ارم شو ء الم ےس ںوگکز ارو درود یجر مئا مرہ شں ا تمولعیکں وگول نا تر فکس کس تمام الا ک
 ۔ںیہ روش فرح ےت ےک لم ناخ ےک یو رے اوج ھق ےک اھت ی اش یگ رنا عاش یاں ن

 9و ملات اڑلودجت سی اپ ےک تسایرو تسولک کود “تدادعد جہ نایسرد ےک !دانس نب کر زروارفنج...دانس نب یک روا

 بج دعب ےک لاا یارک اتما اک اصقن تخم اھت اہ ر 1ں او ےس برخے جب یکدتانز تواضبو یر مد بج تو نوک یز ےس جو کی

 لیپ ےس ےن آےکرز متین پانچ اي دیر خلاف ایلاواب ےس ہلیسوکرفتت وف ایکہدارااک ےن آہرباق ںی نس. ےنزم
 ہفیظر داراھب ارب تقلاخم یک ےک رک کوان ےن فن یورک لس کت یو طق ےس سا ےنزمیڈیلخروارجاہنص یخ انچ ءایگل ےن

 ایک ارل کیر فیر فٹ جا س ےک تبفرد ین ےن 'ط از ےت ید بیر یکت عاطا کنت

 لا لا لب تسلیت یاس قید میرزا ےن لادوا ایگ ٹٗدانم نب یز سمت ا...: لنا انم نب یکرمز
 رمز ےنرفعشدعب ےک کج ۔ ایر ارم رک ی ےس لمئاقرواڑہارگےس ےڑوھک کوہ یھ یکم چرا یز ےن اکے دتانزءارما نارود ےک

 ےک تر کوکر ےک یز روا یک ئازف ات دعب کلاس رمت اخ “ایر کم تمر ف رهن هتک دان زار چک

 لم تقاخر اب رد یئازفار قر ظن وکرم روا یکے ب توش رت شراب رو ےک ر تس کی کب یک ستاد یا اید اکل ر ازاپ ےک طرق ےل

 -د تزاجا کے نوہرضاح

 ہد چ انچ جا کک رایت کل لب کس نوک پاپ تن یی نم فسفر لطف کف
 ےلاو ےن ےن پا ےس جو یکوامضد نف یھ ان زءارماروا سور ےہ رک اکو هاچ تستر کری کس جو ےک ےتویطروزگ



 لزا مل ۳۵ نورظنتا رج

 ےک رک واو اھت تاشتا نر وا مرض مب ایس او لاب ےہ ںویت شک وا یپورطخو سا هک وبجم زج ام ےس ےیل اتم ےک فرح
 اما تور اد راه اط یئاح روا نک موم ا سائاوج دان ذعارھاےڑب ےڑب ھتاس ےک فتش ید لی بط رقت القلاراد ےن ارےک ای د

 یگوہ مٹ یىرینب نافوطاکی کیمز نم فسول دعب ےک ترم کیا بج ۔ایار یت تزکدربق روا ےپد تاماھتا۔الم مار ضاو تر ےس لوول نا
 _ایدرکت صر تاک مازاد 7ا نایت تاور چونک اد گولی ویگن اوہ یکن اد نا شی نوار
 هدر تیرگی اتو دل لود! لی

 الم ںیم نون نار الوا یک رلیسو بازو ) نر یو یو :سش طر الوا یکن ورم ن بیع

 ںی یوو اروا یلرکل ا دوکں وگول نا ںیم تعارجج یکں ویمزو ۓۓل ےک یئازفارق ےن تقوہفیلغس درم اق نبش تفالقلارار قو
 ےس جو یک دمت ی توضیح ےہ شے سم ہورگل ا ہک دوجواب کیلی اچ ےگ ےتاج ےک دوکمارزووج ےگ اطع فا اطوروا

 ۔ےگ ےناج ےر اش ںیم ںویماع ےنارپ ےک تسوکع

 ےگ حاد تک لےے ھم یک 7 کیا ںیم تفالخراب رد ےن نورعت نب شا اش قاب خب ولوو لا :لامریق

 جم ورق کلوب سم تفاخ مت رب فرش یا با ادا کا بو یک ا روج وال اک ت فالق باد آے
 نانشوروا تفت کر م رمو وکر وا الچ وہ وول آر اپن تم وک ع ںویناورم ںی برخ روااوہ اات س اف ۶ اف کب ج رعب ےک ںولو

 بلطے تاباق ید مرم نی 3 یکی دے د پرے قو الوا کن درت نب 7 ئ7

 ےہ ٹر رر شر شش وی

 ادم اس برا

AERA 0۸07ید یاب هم راضی درک کی یر ور کت رل  

 لاقالع یکدم ی ھما ۵ رفت شل E E باغ یگیکاطع تم کب رغما

 نر یھ ناک ک نان اگل ےنرکر و رپ ی اندر فر گیرم هاچ نو ںون ےک یارو ماتا
 ر رک لوق تع اطا یکی فالخ میوہ راج ےن نسامررواودارتمب

 نانع سم تاب سرا يا نر وصل تلف مکس یا اکر متر ہ تموککتحےن ماشہ دعب ےک ےنرم ےک مکی .. ماع نیروصم
 یاو کبر نی ریکاراروار کشی اشک انکا م اظ اےک دیس فرس ںیم ںوقالع یردحر س ورش ےک ردات اے لاب کوک
 2 نازل / یل یا پال ےس بناج یکں ور ےرصدودالعے ساب اکا م اتار ش س١ سیف ےک فیس مع با یعر کک ف رط یکمش

E Oیر او راج تقرودع 1ل اے آے تفااظراپ رد تامین اروا ںی ے ر یارک مال  

 تاب ےپا ےن یک ی ینا نمد ےک نرم نب یکن یم دوا فن ارود ےک تاعقاو یٹا...: نورھج نب یکن یر فل
 ی گم ی اچ کر ظ مشت وہ یک اوہ دعب ےک ساایگلچ یر صب شا اسےک رگشانارادر سو ءارعا رش ایل دکھ شرکا گدی

 تفاقاراد ے رو یک رار اروا یر تس یکی اوری یل ںیم تاپ ےس ا توک ن اتع ےن ر ماع یا نب کاایک کبیر هد
 یکم ها نبات هاساکی تاک تا بی ( سان جو مر سر گر گچ ها

 با یر يا رگ ار کا درک اب تموت کب رخ کک ر نکلا ام اکے رخ مارذ سیم لفٹ

 02٤2 یک نو حبس ی لا لب تفال مدیر تفو لاو

 مر مہ یکایک دفاع بال. 9



 له مشاج ۱ ۱ ۳۷ نورلغنم را

 شوخ یکے اتم نیک را 7 و روو نیلم :یاہپ روال مت اک مس

 نام وہ ےر اےس گن ناباسٹناو کیا ےن یخ ادادجات ینہ تم کپ تشاض کوس ےن یک ا وکبناج دیت ےس

 سی مر آیا یجایگالچ ںی ا مو لین نیب ےس چے ےک یانپ تشی یکس ایاز: گل نادر کل راع

 ج ےس ماع یا نک کا امد گس ںا لک درر خو یوکے رت کراس یم دال لپ ر 1
 رم رجب ےک ادای ..... 9 نترگل رٹ مر گےک سا ےن نی اید رقم لاک اں وکو
 تام لوفلفتتقد سنریخ انچ ۔اب رمی یم ص ےس ریت وب ت ر کا کیک تدم یار اچار ما را اتا ےن شاہ ہادی ل سیم

 باب لی ر بار طےک کرا روا حرم ںی وج ےک مام وخ تو یا وت یک شو ےل 6ے ع ےک جاہ تمول کار ںی ورد ےک یا ا
 قام یک یک ےس یک یک تمام ےن ورقہ ےس سم ںویللب ےک م قرار لاک رام کاندوم
 نیٹراولا ریخ وهو اھیلع نمو ضرالا ٹراو هللاو )ایم یتصممرو رار ورواد یگ ورم ورا شو رفت

 کیت تموم نب و نت 7
 ے تی لا نان اش نام ناب < تموکلا- اب یر صوت سیم ں وی لاش رواایکےے نیب ھ2 راه اکتیو نا

 باکس جیره کیجے فر یر دوبل ےئوہ یھ اے کدہ

 یک انی " ن رفیکوج اھت یئاشاق ناخ نبی نیب عرف ماناک کیا ےس سی نااھتر دارفاود رار وراواک توگو کر یکطمارق : یواین ےک طہارت

 سا سب ماشو یقارعدب ےک یک اروا( ںی زور اوسوج ےس سخی جد انا جیکب قلم یھبے بقتل ےک ور نورد هفت لات لا یر
 ما م کیسا کے رد لود اب کت تساوی سم

 ساب ای7 باما ل هدر روا کشک قاب کتسای رد تورا سبک ات نره ادا اچ
 طاس تموت یکی کے یر م سویا ےک لی ا ہقرفکی ا ےن ںوگوا ڈر یئوہ او مئاق ت وکی کں وہ دم یک اروا یک اس
 ےن ۶ڑ پ وری رم ارم

 N E طس 7 ٹو ےہ ر کف

 یہا اتوم ںی مک تع اج یک و ارگ قابل »مارک نجس سا لا تب نچ» لو لاک

 دب لا) یکر ام لع نیر کس تابوت ارش ے راپ ےک طہارت... رم کے لاف رج سا سم بان لہ.

 ۳ تے تر رک و رم روا

 فرار وتو مو مر تاج ) یک ر طم چ ن ھم الع روا( ۱۹۵۳کے وہم نا متولی دان نت )کی E نی نوا( شا

 بیل پنل زوج ۲۹فی رارشلا) باک تا ےن یئئاوچلا نہا ہمالع ...9 ۔( اپ ہرجاق عو درناو ماسالا نی ہق رفتا لمعین) یکی زخم اما( نیم

 ےس سا ےب ےس بس ںی کرکے ورو اک کو تک تے ےک

 لاقک تمام یک قطع EHS کی ںیہ ید دار
 ےک ے تر نا ےک لرم یتش( شاذان )کا ا ےک



 لوارصم :..شرلچ r ۱ نورنا

 س٘رقتف سا نامکس وار اھت حروب ےس م نے لو اوت ےک رتب یے تہب تع اھ اھل ےل ےک دونو ماارانی :کیا اےس .

 تساوی کیت راي عب تس تل کوشا ےک نودنچ رگپد لاڈ ںیم لی ےک رک اکا ا ےن وک روکے کوہ اڑتج
 ھھایبروا حد ےن ین نب معا تراب کے یی کالا لاخر ےس لیش نا ےن ںوتبب ےگ زہ لش تنروا نہ ےک ا

 f ندم سی اوس بہ اھت ی

 یکی ربع اکے لایخرىاکن باب لس لاج تو اطکبانکتیآش نیکان. :زامنروا باک طاق

 ۰ ب یاری بد 7 امن ںیم باکس ا

 رک ساکنان رفع دکل ورق نام ترس ڈا

 رهاظ سانلل تیقاوم " " ةلهال نا لق هنابلواب هیایلو ال 9 ذختملا همساب یلاعتو هتملکب هلل دمحلا"

 ای ینوقنا یلیبس یدابعاوفرع نیذلا یایلوا اهطابو مايالاو" ؟روهشلاو باسحلاو نينسلا ددع ملعيلاه
 یقلخ 6 ریختساو یدابعولبا یذلا" " اناو میکحلامیلعلا اناو لعفا امع لاساال یا اناو بابلالا یلوا

 بذک و یرما نع لاز نمو یتمعن یف هتدلخاو یتنج یف هتیقلا' “ یرایخاو یتنحمو یالب یلع ربص نمف
 یلع ربکتیال یذلا اناف '' یلسر هتنسلا یلع:ترھظاو یلجا تممتاو یباذع یف ًناهم هت دلخا يلنسر

 ہیلع حربن نل لو ہتلاھج یلع ماد ہرما یلع رصا یذلا سیلف”' سیلبا © هلذالا زیزع الو هتعضوالارابعب
 . نورفاكلا مه كئلوا نينموم هبو نيفكاع “
 ےس ر ہیر ب ےس اب ن وملاظلا فصی امع یلاعت ةزعل ا برو یب ر ناس اب ود ںیم وکررواے رک وکردعب ےک لا

 زد ین مولا سودا یش ناجرہ۶ ند کیا ےک رے زور نذود سی لام یک “ مظعا ہللا ارور بود یلعا لا "ورا

 7 رود هراس اسد ایل کوضن ےک لسشےےئاب یم یکاپ )تاج نلعب ا ارداق چاک ین

 لنا ےۓاجایلیبزج ےس سا ے آان سرب شجر وا باد افرا فلک جز نا وج اھ ا

 مولم حرط کن شر ذدرنوہ نی ذا ناےس سج لاس فااتےک رسد کیا عیش یو اعدوا اےک منا ںیم باک

 جا
 شو روو تابار یکی یش واھ اراعبارپ ےک کات ت الاخ یککزپ ںیہ تفارق ےہ ےس تاپ کوکی ورک ا. :دایب یک ات طاق

 ۔ رفع نج )نشا یل عودیدید دوجوم ےس ۹.0 یی جب ےک قت( ۸۹ر مقا” )یاری رجوی ےرانج 90

 اں بات... )رک اف کیر راک ی یرایتفاو فک رسم ق لغ راو ارش کا تای 4

 رک ےل

 ںوعیی انچ. یف: تافو یک مآ یکاروایداھب ااو یوم وت یتا وک ناک یو ماما یم سما دا وکی لا شا بج نکات یک رقم ماموکل سا ( شام شک )

 ریو لبنی »لری می کیم کج لاک یقین
 عسل سبک ے ایر یک ںچ ی واست نیامد گپ سی رک تپ تابیا ددری یا یک ںی فرط یر مود

 بقا نکنیم اد ولا اک نا لوقاھتوچ)۔ ںیہ سا مه ع) شرع شرف ay زاد دے ناروا ںیہ تاج ساب

 یا مدرک یاد ناس نام لوق اک )ےن دوبش یے بقا یا اے ںی ماید دبقلاکبعشا ن ا ا تک کرک اب ٭



 نورلقىاًرات

 ۱ اج یکن اب سیم تروص یک یب داعا ساب کس یو
 اھم لس ناب دا قی واکت یوم ےن رک اوہ ہدیورگا یا ا فرط کت واد یکی اروا یہ٣ طہارت یئ انچ ےس
 فسفر وب لک انہ یکی ا ےہ ںوض بروا اوچا ر انوع س یوو اتتا ےس اوچ را ےگ نک ر
 ..وج
 اھت ایکر اھ ب روا اھتایگت اپ ےک یک اےک کل اردو مارک لک “ز بحاص  جرف نا کے ات اجاہک ےک
 نیلے رسود کیاردوا ںیم ” اچوہدناب ےک بہن کیا مقروا مہک یب ی ساره یر کال کیا تقو سا ین ےریمرک

 دات بتن بقا ا قو وف کیا ایگ یاو( عر ن یک )طا تیوب تفلت ںیم ںونود ےس قاقار گم ۓاج نب راگددمو
 افق تر بم نا عن راوخ قدازاییہکے  للایخ اک ں وض

 یس سس لانه تکی نا ی روا روت اکب جن لا بج شرف... لوکی اک ور یکطمارق
 ے بم لب نت روال ول اور وہ رر دم ا اھ لی دن ے نرخ یکم اھت کور
 ۔ ےگ مولان و تین کوا ڑ کا

 سا ےن یر ناگ ےنید میلی کب ہرن ےنپاوکں وگول ناول درکاج یم بر ل اتر کفگ اھپ ےنرلیمارقرادرس :رارفاکرادرسےک ہلطما رت
 بده نادر اپ ساءاھتایانب ےل. ےک ین یادو ےن سئاوکس ایپ ھت رم ناپ ےک نادم لیک یا یہ تو ا ایک لوبا ہن

 شم رجب سوت لیدر له لک اب سا ےہ لع لای یي پر2 وک لن او ےن تو ڈک( توت بول سه زاوردروا متن اک

 روا نا یک ےک دارقان کس ےس د ما کی اروا ےس لیوا ج ڈیرہ آرت ردا ےک سایت ہری بلک ینا ںیم ےس

 تاب ےک روا ےک آں ومار ےک نا بانج نک ین ب ممفمن ی س ی لوقا میا ے یاش یک وید نک 9

 2 کود ڈا 4 ید بلاک زر یکم تینکی کس منو سما لمس نزن ان 7 لر تست لاض ارب
 رم وہ جو من سا رنو ادب یھ کا 0
 یار پہ ر کوہ ماک ان مٹ ی دا یک ۰گ خوف ہطرما رت ےن مالغ ےک رض قیلخ ( لکا ) کی کوم بای اکہ واک ےس کا جا ا
 اه را نارود

 ےس داتا ہار اہم یک اہے کر کب ط اتوا ا رت ای دیت ےن فراخ ےک ےک لش ںیم تفالخراب رودعب ےک کچ ... وت یم ارقروا فلخ
 ےک خاص لائادواوہ تر وے یش رش اطخ کول تے جو یک ش ںی لر لو مشتریان سه[ یک
 لوح :ر یکن اطیحش سیئ بکا ؟اگوہ لصا یکے وتش اوپک بو ید باوج ےنرادر ےک طارق ؟ےہ یلوہ قیا رک
 دن و نو ںیم ج ےک ہت فرط اواو اب تورقا دک ٹرائی آے ارے یک
 مہ سایع یا ثروصےراہتیکں یم لاع سا وہ تافو یک مات ہلا لور” الوبراورس اک مار“ دکب کب لطم ی تایی واشراے

 کوبا ترحب ےک یا یک ت عی یھی ار کو ترامارپ ھتاپ ےک نلاےےن کرترو/ کتک فالف» تسکین نوار و رنز بطلا
 تحت ےک ںوھ یکن ارواووج وم تو ساوج بلطم ار پکن ہ اعلام ےن ترضحرو ایان نشا امانی اورج ےس ںوہنااو ل انتا اک

 2 بنا ارتش ےک رو درو اب رل ہے گزر رپ فرص ی روش ب اپرا ایک اش یم یروش باب ران رپ هبت واتان ا

 ا دت باوج ول کلا رمز یخ" ےس نیت ” ےک تراداد تقالخ پ آے یل دذ ککے ی 2 رفت ِ

 ۳۷ جے رو ها :

 )بس ترم نکس نالوا دب لو کے رک ا ترابعںاہی ب۸۹٤ غف پر اج )شیو یی دوج وم ۵



 لاح... متل ۳۹ نورظنارج

 دار جانوری رہ ر ول وضو ےہ ڑب ٹوڈرم ہطیما ارقام ولو راشارگن ورنراک

 نشد ون نا یدک ورش یت لن وو باہ یک شد ے مار قرب ےک تاں. : یر ت فرط کو کمار
 یک ا ن ون ی رمن انچ یک طرا ےس ( رم کام ) ےس ےک ات آے اے عقیق( مکس نون نم تی

 طا ارت۔ایمارامتیصودرگے دب کیا نج موسوم ورد نسل گلم ںویئارگ ینا یو ںایئا ود ھم ےس طارق کس ا ینگ ا کک

 دیوانی کاج اپ ےک ا ھت چکر اے یدک یئاھب ےک سا ےن ںویزاپس یتاپ ےک

 ےب) کاتا ےہ اکی ا ںیم ےرام ےک سش اھت کاپ سکس سان یھت اوت لا... دن ات ساروا ضا نی

 رب وانی ون اب دا ایکس ارم لوس زور کتب قلب نما کرم کز ای...( بلا یکی اترا

 یم داقنعا۔اید باطت اک ملا روایات ہ۶ ید انہ اوا کے سان انچ ۔ایگ آس اپ ےک شامل لس زنا نشر )

 : بن اچ چرا ار بتا "قوطی ناف چالش ریبن آرد ج ےہ 7

 نش ےک رک و بترموکں وگول نا ےک سا بم الکل نمک لاک ںویشنیداب دعب ےک ےس رع کیاء اگل ےنید میلا

 و اراک 1و لس تو رواج برای زا تب یک شک لپ بلح روا هر صا کارد رت یورک امم

 ےک ےس رد ای درک ہت ےک یا گول واوا نا ت ھت پو رک یا اکہ بیام اسبح ڈب باہ یکی لس ےک کم ار اتد تم ات وا یا لک

 کرک ر نیلا کیتا ر ئے تے ا کرونا روا چے وچ و
 تیکت نیم کیر باب سر کل انس عر یاش ہی انچ ۔ ید کے ع ڑہ ےگ وک رقم ےک وف ادا ما ر لور

 ۔( ے۹ا قادری )ای مم رک کب لع ےن ںویہ اپس لاب ےک ساروا ید ےد تسکیوکل ئادعب ےک کچ زہ روا

 ایگ نادر کک بق اھت ےک طا ررر مالف ہد رکھا ز اک ولوط ن باردا ایک وکب اج یک زب ےن میت ہفیغدعب ےک کج ....:ہطمار قروادرپ

 بس هل ےک اھ ےس یٹاماسور مے لامطمارقردا ایگ د تاکو ایما قل زنی لزنموا

 عوف لا: بج اک الس م یک یکن او روک وردوا بق قت ےک مارت حیف یرسود کیا ےنہضیلخ نارود یا ۰ لوا یراق کن ی

 ےک طارت لوم یک ےس طما قیم ہما ہت لئاش ںیم وف ارد یب یارک ی ںابشوہروا ین اج نب نیم ھترادرساک

 ایگ وہ شپ ور ےس فوخےک ناج اپ سوگ اطاق يک ایچ رکے باہ او نابم سالوں ا ےگ ےرام کلر وبم

 تبمرغ یکہفیلخےک رکرامقر کوکں وگول نا ےن ا یورک ت کد سالہ جی یاو ےن کاپ ایر ےک کل د تی لحیپ ےس متا ےک اا یک قوطمروا رپ

 بیر کک ں اپ روایت لار سوم هو اش بحاص نیا امار قرار ےس ہفیلخ اید 3ب اتم اک
 ۔ یک حجام باج داد تام فیفا ترقی اپ ےک یا اتر یک رھ داع 2

 ں ات آحہ آت غارت کہا رقبا یک ا 2 کلاچ ایدز نم ...:یدرگژ نم لک

 نم نا ایل وا یک درک ورش یش فرط کیر طے لکو گو یکدم ر قرارت اکی یا بج یر ا ےک
 راھ ئاج یک اعنصروا یارک رب ورش کاک کوت ےک لوی ارم مت چارلی زنیذس نا

 یار اتو تن ار ون. یون انچ یک برزو ایزو

 نت لس یا رت کش نت سم ستم یر رج ) سلف قلا ات ا 0

 هر لو ) یر
 )بهتر ساب کر( هر رم )ییی ری جدول باج ©



 لقاح لب ۵۰ نورلظنیاًتراج

 تو ۲۳ EE یار تور تنہا
 رو کی ا یم اون نا

 یلرفم ر فاش رے تم کیت هراس نوا اپ ےک سیلاب ےن یورک پاب ےک ناو تاقاو ینا :ہلخ اکی ورکز

 پہ سی )ما حاکم مو را متکلم یخ ساایکہ اور سی زس ۹۳م رکے د طخ ا یس یف یت
 روم 7ےس فاصناو لدعوکن جز ےئ ور اترواےگ ںوہرہ ان ام ذماادعب ےک نارواےہ الاو ےن آہرایود بیرقن نہ 1 و اکو(

 دعب سرو نره ی اخر کمر یاس یر ووا نارو ایالت الاخ نا ےک ت بلکل یت ےس م انوبا چت انچ ےک ںی
 اتان ا

 قوم ترا قاتا رک :یھتر مرا قا کس 9 علف یہا تمون اغ کن شو ں ون نا... : ايم اکیا
 کنن حس یریشوو رقمی لو کس ارگ قو یر کس کیک یر یاش ےس ہہو یکی مو تاب یک هی
 ھڑپ لوک نوا لا ایگار ام روا اک رض اتم ندا احسان یاب ےگ را تام لا ایا رام وک ارواایک تم

 نار نب نکس +۸ 1 سفری رو روا

 ےس تاش کی ایپ ی رق ںورازپ رواایک ب ق اتے ع کتا ایک اب باج کد و ارگ کرتی ےک مناغولا۔ای ایگدناور ئل ےک ےک یل وکرم یکں وین اب

 07 Ere اجرک کو ناس رف بگم
 بجا ٣ ۹۳ داوری یر رش تای کیا

 ے یلامکوک ارد ااھتاوہاھچپ ےس ل 3 اب فر کارت قره ےک تاعقاو نا یب روہظ اک ورکذ
 ےک چاچ ۳ اپ یارک آ کب ےن رکن ین امین کب ہرن ےک اوج یا ےک بناوجو فارطا۔ے الا ہلاک
 یک یا یکی زیرو ت بجاد ناچ ےہ .ا قفس اوا وک اروا اید رکر ر متم بش ناپاک نک مات نک دتا ےس بتاج ی اپ نا

 یورک تو نر ناشي ڈے ٹک اطا اےک ریا یہا گولی ہکے ہ سم یا ٰلایماک گی درد یت د یکن اس۲ ۱

 دارا الی دیلی رکے ر کم لانا یل رپ لو ات قل اطمےک اوچ ںی با اطمد یئاعم ےک نج یک پیٹر قت ای ےن
 ےس سارت سین او :ییش : غل ےک لوک کن نیل ہفیلخ اھت د مایا یم ایسروا یکم روا ے راس مکاق نب تا ےھت ےت رکا مان ےک یس
 ۸۰ یادمان ا

 او ےوہ ےک اہ اے ڈا کن اولع۔ ھھڑب وکٹ ول ےک ںویجاھرطمارقدحب ےک لا .... :یافسیطمارف

 عوف کیا ےن یھ طیخ ویک ش یک ا جم تفالخراب ردایدرکب ارخوکی اپ ےک ںوونکروا ںومشچ ےک تافاضم ےک لا ےن ہما رق رک یب ہل
 یم آں یو مارمو لین ےب ال یک آن تبوف کے نوہر ٹیگ ےس ہطیمارق کہن اور ےل ےک یلاشیگیکطمارقب جادنکن ب یقاحسا نیا ارضا

 تل ی آہ لب تم رک ذن یب ےھت ےس ایپ ےک وھب ےک ند نی اج دوج اب ےن ںویتاھ  یکاھچبپھچپ ےس ںوجان ےندطمارق >
 دمت تی 8 وا بلا روا ایل ٹول بایساو لا 6نا د ی وک ا ےس مارق یورک ساخر یکن ہاروا ےک رکشہ اتماک

 "سرو روال ور ارتش بابساو لام ےک نوت سنا ترم ٠

 ` اچار رص یں تاک جرات اپ ےک طہارت حا ےس سا اھت ایک ادرار خب ےس ار ےک ککے رع ےن نولوط یب وکن ےھت یھب ب ابسا

 3 بے یخ وفل اہم و( )یی وم تپ سی ےس مان اک ےتالع کیا نایمرد ےک ماظشروارفوک 9 را ا کار داد 0
 (روگناءاخ)ءاھت یب اح اکن ولوط یت ..... 6۱۰٣-0 صا خلیل او ید لا)



 لاح... مرم ۵۱ نورلظنا جرج

سس سس سبب
 

 او باس دان راس رب نهاد لر

 هه اس یاری ن ف اک اور ناک ن اوم بھ فی زیرہ یکے یت... تاگی مارت
 ۳ نوی اشرب ےک کج یکن ووو ایک کے ر سود کیا یک نت ک ڈیمارق یئوہ یقترکإم قد چوک یگوہ ہناور جوفر تارک نا

 لا یا هکر یاشرواایکوہرارقر کروا اکے گا اھب ہو ےس ہجد یکس ایر اکی رک اورم کما ارقیبورکذ روا ید ے دتسلگرک

 مان فیض ایکرم یم بش یٹشمچی کور ودنز ند یاب اھتای گی لرکررفرگیھبی رٹ سکس اروا ییہ یکی ا اجا ام ات نب 7

 نا ی نااسارقر کف اک روا داس چ ی بیلص لے مکے ب آم تفاظ ید چرا تا ارادوکں تیکس ا قا س ےک یخ ین یک

 ھر وج ایم تم ےس سا رف صور باما ار تے ہعقاو سا ۔اھتاٹولروااھتایکل ساکن جب ایکدتاور ےل ےک ےناھکوگب راقم او+ز عا ےک ںویجاح

 ےک نا ںیم اردو ام اش کتے رہی درک ںولا ےگ یب ےس یا یل رخ یک وک ن اح نب نیا تساراک اش ںوہا ت هما

ادر ےک ےلاڈوکل بک بمب تابلو تگ نیس ارج نیر کی فخروا کف
 ۔ے اک لم ق

 لو ناک دم ناز ماما ش مکا کمایا آس ۶ تاقا ف یطق یا ین کرہ ار :رازیقا اکی لانج نب

ب یر ی نیش قدی یلاخ تیا ےن یاب نادم نبیل نب یک ںیہ ےن او ےک ورود بی رق ںوہ ای ال طخ کیا اک
 سل

 سا ان بس لی نی بتن مقر خیز سم ںونو ےڑوھت یک یب ےن یوں ایات رک وک سا یر رک

 ی ےگ ومرات ےل ےک تواب متاس یہ لاب زم اہاروا تسول ت س اے کر اعش تع اطاو

 اصرار ۶ کیا ایام

کید ہم یم ںی آکے ایخارمود کیاکہ دعب < ترم کوبا گر بک سا ۔.ےطت ےک سیقو ایج
 نا ےس فرط 

وصول کل کمک اےس شاب ںی نا: ےرکاداوک را و تا ت ایگادای رگشاکں ول
 

 جگ ےیل ےک مصر ساری تی کیا ےک سنا ۔ایالچ یک ےک

 دید شا 1سانت تو بعدا

 وای دبرداطم ارس اپ سیکل راکت وز لا ںی نیب ےن اج سا شم 03 ای ماس ..:یلانج ریعولا ۔

 تست درب یلو نایک رط کوره ِفیطق رک جرم ترور سنا سیا یک مشرک اے اوا

 بارم اس ےس ےس اپر ہشاکہ رعب ب اہ تالف کوہ تر و يه نا رم ناد ی نیر نب ا

ای ایگ ایاز یس ےک ےہ ایر تہ ےک تی یک ورافم چرا وذ سزاف یلاو یونرگ نب ار ع ےس تفالغراپروء
 رووا رر کروا 

 ےکاھکت سم اعراب ھا ےک دیوان ارم یئوہرٹھیرٹ ےن ریخسولروا ساز عھانچ _اھتاوہ نت یازع نیم ےص ےک ےک ےک مار گاہ

 هو لا ای درک ول ی عروب ایدالج یم گن ال قلا ا ےک ریس یک یارک رار اورو ےک کڑی کیپ

 ایکو مناور فرط کوا قب ےہ ںاپدزوا ی ر

 تسگل نابتر اس داد نایک نام اٹایماک جٹ ناروا ایکو دارااکل ربت ےن ریما حب ےک یایماک یں اہ... فرا

 بکس هک کند تا ےک وفادار اک ارش رز نادرا نی مواخرشہء یل نج یمن مت کت نیووب فی.

 مک اب یادی قاب کیتے ےہ سس و ےہ را یہ تاپیک

 تست لک تست رفت  ںوگنج نا ی [ ورانہ تھ ےن ںوبن قر سیم غرک تا ےک لیت کیا سیم بلط کٹی دح

 ٤ مر کچ لی اقم راں باک ر رمرلجو نصر )ی ےک



 لاح... متل tar نورلغ ى بارات

 ےک کرے ےک ور ےک ہرصب یما) نادر وہ دام آپ ےناج لگنرکز وچ رصب ۔ایگوہادیپ بارطشادع ےب یا ورمل للا تس
 ز۸ رخ تاک تک ےس عکس اکا يج ےک رک الف ےس یم ال تالاح ےک نب مار ق رات یکدیعس نا
 مراد

 لنکس ارواایکہ لمحے ن نامیلسرہاطوبا یئاھب ےنوھب ےک یارب سا... 0 یب سب اھت اب دبع ید انپاوکد یس ٹ ےڑب سا دمو
 الوب موا خاکی ر ہما ہلا یب ےک ا یر کت عیب تاب ےک ای تم یک ای یدو دق ا ےس رک سما اس ک
 روم درک نان یر طول بل اب ےک تمت یک
 ذمتے فرط ی یف م مان یوم کا تیا ےس 7ں یہ اطوبا یھی لب وکی مرقر اطو ادا ترم ما متلب شا ر اطا
 7 طنا ںکاروا یک ورصب ےک اطا لک ھے لا ےک ایک لچ کید کی ہے اھ تسریع اہ ت ےک یک ناری ایک
 ی لود کاج ک تسرد هاتف نوای وخر ےب سیدادب تال اراد ےس لا یاد ےک رکا رب اج
 رم سید مور ےس یر طول وال ورا درک لا پور صرف ےنرہ اطوبا کم ھالا ہک وم لمم م کدام
 نا بج تااح یکت اختر وا دل ئل ےک ٹولے اےک ںویجاعرہاطوا یی سس بیر یگ ٹپ لب تلاح یتا کت تم کاروا یئگوہ نایبد
 ناور یاو باپ یکرگچآےک ڈو سش ناریم لگی اوکع اب قب رک ٹول بایساو لام ایلر کر یقوکں وچپ روا رو لر لاس پس یقاش اوہ رو آ لپ
 جیپ دادقا ےس لک ہہ کول قابار نادیم اےس ترش یکی ایپ وو رکاب کیا اک وت ااو

 نی ا ایک اب بتا های ز ےس ہرصبءاوہ لئاد سیم فوکاوہ الوہاوساکہذمتفرط یک سر ادب یم تاک رب... لقب نا
 من گاو مس مان رسوم کس ارد ایارکر یاس ارمشرکل اہ نیبرھج ےن رہاطولایئکوہ تفلاخمنایسمرد ےک نیت لئاردایشئادقع یش
 ےن یاد ام ےج ۓاونہ لین ےک ںوییقاس ےنپاردا ےنپا ےن لا ٹر مش لا ایکہنداوکل لا ےس مان لا ےن کروا و والم ےک سا ال
 نا اتکں ور یش ےک لارواایئدرکح ورش یک شش بناج کت ارف ےن لا لم حس! ایک اب راف ےس ار ےک ارو نات یو یارک یت ناگ
 اور ےل ےک ےن رک ج ےسرپاطوباروا یک الوم تراک یک ااو ےک اہ رف ب لطوک املا فسیب نایاب رذ 1ےن دتقتذیلخ اگل ےنرک
 نادر لاک سل خوف یک سد ےک فسیب یئوہ لصاحوکرہاطوبا اما یک ار آف فسیل مار مور سیار
 ۔ ی لیکی یاتیم اے ددا زروا ںیم تالف اراد ےس ی اروا ایگ الرف سوپ
 داور توس ےک ماھ کور یک ا ےب تقفالخراب دو۔اوہ ہناور فرط یکم انا ےس ہفوکدب ےک حقا لار او. :یاج کہ رمز روات
 نما سون بیم اکیا هک وزرا. لوگو نادنچچ رہ ھت رادرس ےک مج ا لالا بی رن نب نور رب شرب یر
 ناو ےس ےس راب ناوت رتاوتسروا لک اوہ جوا ایک ا ےک ل : یک بج ۔اھڑب فرط یک یر ہاطوباردوا ئگ ےل لاو با یدادفل:رو
 ےک مز ۔ےہ ر ےت زالو نما لس گر ساوه قبلا تروم اتوم نودا تییہ دص! ےک لالا ڈر کپ اد
 یوم لفقر یک راع یک روارون نب من بز کمار فر فر ےک یھب ا کلو + یکم ناف الا وب اد
 رکن کر ٹیم ےنرہاطولا ایک دس ےک نک ارپ اطول ھت ےک جو م یک ےس دار خإ تفل اراد ےن لالا پی تب اودا دعب ےک کارا
 ۔ایگالچ نیو وف رطیگدادغب تنا ارادروایورکل ےن نوراہوک مشن اوم جر ج دور کک یاےک ما ار اکن وراپایلتسار اں ون روا ںون ارم

 0 0 رسد مات يک دی احر اتے ایک ھر رق کے ر طولا شه ۰ملکی پ لم
 هدم کیک ار ن العا ےک کاور ایگالچ ںیئاو ےک هژامل اوور روا ای درک ممی کس ویت ےس اوا پک الغ اید هود

 دوسر جت کے رپ (۹۳ہقفص نر لج م ارخلاءافس ) و گور ای کار دت اد یس ۔0- ںیہ رکنا وس کیا ے اجے دوپ ادر ف مار رار:
 یکایک صام ٣۳۹١ رام ی ) لایا زور حد کلیک ا نر ج۵ یک لا کروا ناکہ اتا اھکاےس معےکر  اطولا ےن الف نیر فنڈ



 لقاح مترج ۵۳ 5 نورلفىءاّراج

 اکے کوم اہ ےس رم

 لام تروصب روا ایک جان کیا اکف ناڈ ےس ناربق ےن لا ذی گوکی رسل دلبادیبع عالطا یک ناس یخ تصایق لا... یچئاو یکدوسارمت
 لی رکنا كی رک یمہضحیت ےر یمن با ساو لام ہک کت سردعم ےنرہاطواا۔ ید ید یکن ںیم تروصا یکے نر کن لاو ووسارترفا باپساو
 لاو بچ یھ اچار رک سے کوک ا ںی ووسا مج اپر یاب ےس راوشوان وہ شاد ایکس روا ےہ سیم لاعتساےک
 0-09 ارال ےس کاک لاعای درک یدک ات ا وج او ےک لا اور
 ےھج ےس رے دوکدطمارق یم ےل دب ےک ےن رک او ےکدوسار جت خر اندازہ کیپ ےس راتو کک ےک ےس کیف ایمر وا بقرہ تطاس

 یاروا الف می را لاو کرمانی گلو وسار کای ا ت لا یخی دي اے ےہ رک یاو ےن طہارت
 ۔ےگ یی رکی یادول اے م کک کاک

 شناس ےن رباط 7 یب ںی نش وارغب ک یک اہ اہ را مکہ ےس ںولمتاوروکم اشروا قا عاوہ ار شپ ین یر مرہ اطوبا خلا
 اگر رقم یار اب

 ءایترولا اب ےس بس ایکڑ زوج لو تو تقویم رباط کتک اس لا شی رپ ےک تاقاو نا... :راروصتولا
 لا فرط یک یراورو تموم نک وا یک ت فلات یکی ا ےن رقع شت تب روم اکرم نت نا ایا اک احب ےک باطلا
 این نار اسد ےک اکی ک ریہ دا یک یل تتسمویکد ا یئاھپ ےکر اطوبا ےن سا اھل قو رفا یلاد) مئاق ںیم ےراپ سان انچ وہ
 یت یک ہئاو تم کوکووسا رم ےن سا ےت ےترکواپ ےس تیک شورش امار شما تماما گاج
 ناب کاج

 لاری اکھ ڑ۵ ۸ی ہعقادراید لاڈ یی لیتر فر اوکو اھ یس اکر وصف دلار لا. 7 اکرولاس
 nt نایت ےک یارک ایک راس هی ےہ ب ل لک ےن روستا 7 لر ضرب اس اب ےک

 نوتا م ےک وبا کے اتاج انکا کوہ تکراری ۲ HAD ۵9 نارود یا درک طال فرطیکل اداویمزج ےک کک یا کیاوکں یت امج
 امت هدر زول ا ےن اے

 لالوکد دق رب تموکعےناھت مغأپا ضش ت یاد ربا“ صا باکس جما نیب نت ئی اٹ اک دعب ےک ےنرمےک روصنٹیاا ی ر
 قا رب شو نو لوک وری یا ےک ںڑیج ےک الطول ےک یا ںی تایقاد ےب ےس اب کس لا ارت گوهر ز تم وکر وداک
 یک رس ےس ںولخ اےک ںوی رو اھت ایک ھچخرووخ فن: ےن مت ےک وہ کوہ نہ ارت ام ساروادالوارہاطوبا یم ادا ورم زج کے
 نا کلی تبع دفع دیک

 یک تک 7 )و تے اساسا یس نون

 اکو الوا یکرہاطوارپ تمل کاہکب وکی عمر قرب اطوبا ویا لا یاس ایک ر یخ رک تاوان کز اف ی کج تات ا
 ساب ۲ یاب رو سیر تاشو ےن نی ل رنک کن سر کن ودارکش نبات

 الف ر یکم نکس رز تسار ۲ تاب لا پسره سل اه اه تظاهر انھڑپ ںیم ںوقالع ضوبتم
 یمن سو یر ار کس و و تست رپ کس نام و گن گناسم آر ہمب اتم رنروکاک یش

 ۔اھڑب فرط یکرصمےک کم العنا یک روا یاب کد ناما ل اوہ لاو ںی نیت ےک



 لا... ۵۳ نورظیم با

 برحن ارود ےک ہرصاحم ابد نک ہرصاخ ےن نک کت دم کیم ۔اھتاہ درک ارم لاس ہرہ وج شرت نوت نا... اطوت روا زر فیخ
 ےن ےک رمز فرار متد جو ًایگھہہناور بناج یک اش ےک یاد ای ھبن روی ا ایلاھناور صحاح اکف رط یٹاروا یئڑ گے ای
 رف ےس نس ےک کے اواو زج ےن ربطی یک ےک کل ورک ےس کرار کمک دیک نا 07

 مرتے تع اطا ادرک یکدم اط ین ےس یایع حاف یلغ یر ر شداد خب تفالخراب رد یہ ںوءاییکع اراتۃوکو اتا لیٹ ےنام ےک کرام
 لر کافی < سد ور ےک عام فا 5 ناپ ےس ےن رک تم نام مت اس کس لو ادا تار داور

 ورا کس سر 2

 ل رع ر ےک نے ر یر یکے زا لربات مے نسر کب ےک تاعقاو لا... ست

 رگ کس ا ےنرہ وج یئوہ تسلقیکن ضا دڑوھچہ یم ےلباقم ےک نشا ںیم گنج نادیمیکن ̂ جرا ایلال ےک ےد لام ودزاس تہوکح وف
 ۔ایلٹواوکواگ

 ید ایم ےگ ےک ےن رک ہو ےک تمولکو رئاد ںیم ماش کلک ما دوا ہال رہا e ےدڑیرفازحیغرحا ےک ا
 کہ تفکر زحمذیلخ ےس ینادرم انار شا رو اس لا سقم ایلرکض قرب ماش کلم سم تر یڑوھتےن عوف یز سال
 ساسی. اب فطر و ےک رس ےن وکں وج وفروا ایل ل ایپ ےس تموکعی کرب وات ماش بک لا اکرخ ترک

 یا رار ےک یا کوہ تسول ن ترحب ےک کتب زی زوخو تخ کیا قوم يک ست مقر قند سا ےس ےک م اھت کور وک
 ماشءارھا عارفی نب ےنزنمیفیلخروااوہ ںیئاو باہ یکء اما رکا کت سن سے یئاج یئات رازہ نقوادعت یکن ج ےگ ےل رکدقروا ےگ ےرام
 یر ےس فرط لپ ارحب ےک درصد لی کتب« قطار پک متن تک ٥ے ٹیک

 دوام انس رک مالک را راک قوم کنان ان ےس یٹدبت یقافتا ساوکن سی ایگ اپ تافوزمل یم س۵

 لات کو را نایک شو ساق روج ار نوار لو لارضع تو لب امد بن لو لازم یک نیت و یک
 اتا ررکی اتے فرط یک ول زی وکمہاخ نار ںون نا ےن نشذ لئی قشذ ےناھکٹ کن نین زا یی وہ تسکشوکی رت نی
 ےس قاتا کی کے نر نسبی اھ اکو یک ےن نشین اے ملا ما ا اک

 ج نش ےن رم ج دیک ل کہ ےس فری ےن ار لپ تموم کارا توم کرم
 رکن هند لا اب رک مشوا اروا جیک کالای وک تسرق تے نیلا رک صایمرک
 -ںیہ ےچ آھڑب ییا کا یج ایکو دارااکمماش دعب ےک تافو

 ےک کرو کک ارو ایکو رص کر ےس لوند نا لیاقت یک نیا لم ےس د ےک نت ھما... : ج گم الوا ریس

 کرک رک نورد در اسکن ال 1 یال لا ےس ہت

 تعاطا کیا تفالظ ےس اکل نر س اوامر قن روام احا لا ایگالچ ضا ے یب رپ ایج یر مطرکک انب ےن ن رسض صر وا
 یکت صولقوکں سا فعڈرارفاود ے ںیم ہوگے ارد ایل لاک ےس اچ روان تصور قبور از یت کل وت

 یون )رکن ی ی لپ الا کتاب تو باد زج کوہ نو مالجدالوا یک نج دیعسو ایج رپ ترک
 الت ست نام نب ےس سش نا شی یه ت ییا وا ترف ےس دالدا یکی اروا نسب
 - ۔الاڈراآروفےن



 لاح... متل 3 ۵۵ نورظنب را

 ۔ایگ آم اکا نادر کیا ید تسلنمےرانکےک تارف کے ایرد ےن اح اراز زوا......0 ی کج ردا ےک

 یاس ےنپ !ے موگو تسایرکیا بیا تلات تایر شرک گاچا ترکی با اعنا اکن ودروتتسلگدو رد می تیا

 روو یش اپا نب مارک کل ایی تر لاج تروصبایتا۔ گر گر حب صو زاریشاکوہادیپ ہداماک افن ںی نا ےس ساق تبار

 هک ساب شف لو ءاح ارت توا کی یکے ورکا ا یلاوکتولح یکن ار کل اکے ہضخیف ےک نوک اما ےن ساروا یگ آمو

 ۰ . و متصل ول تم والف اروا یک اپ ںاہی اگل ےن اما ریش ما

 در کبک نیر وی بر ..:کت صو نج بب ےک طارق ےن ںوپنج سراج یکں ونارکتب رع
lrلصاح یلایضاک ےس دم یکن ا ںیم ںوگنر کار واےھت ےترکب طو دم سی ہمب قم ےک نون یبا ترذرض توب 1 ا طمارق ےس رش  

 ےج میت ںی رک تفو اوج قے دب ےک برک ےس درک م او کارم تشر ےک نادا سا ژل نام رقم ترک

 ںیم نیب ےک تصولعی طارق تقو سنجارنہاےھت ےھت ےڑب ےس بس بللختخ: تزو تک اھب ںیم ناروا ےھت مینی ۴) روا لیتی (ا)

 لب تفاظ تفل او تواد عیب را وہ مکے ےک نو لب ایوب وا ناناردرکس سم توک یک ی انج روا ےک ےنارڑک مر

 تفالخ ملی ید ےٹوہردرنکوکت سا رو تمل ینا ےن ںویچنارٹکاےک ناروادطیرارق لتقو ا یک لوم ہہ لوط ےک یر کت موا
 هاچ یک باق ہر کر نصا ںیم ناز یا ۔ایلانب لایخ مانا یم تالایخ ناوکں ورادرسشک1ےک نام ےن مرکب - یکرکل وقت تعاطا یک ابع

 ۔۔ ےک وم اقر نا رگ کاری پویا تشریف نوبت یا

 ےک اےس نک سد کلین ےن میل یی م موردا باھا: یدال ےس ن گم
 بس لگد آکا جاي کتیا تر صرع رم وا

 لا ےس ر یل لیتی ب ج بلغت یب ماپ تفل ںیم لیتی بروا بلا یب دعب ےک تری فرج شور کل قوب

 نا یک وام زی اپ ساکت سولحی کر فصا کزارد نام زی نیر پ ےن نب کلام ےک لوقالع قادر چ قار ید

 ٠ یئاو) ناورم نج ہلودلار ین یئوہ گنج رھپ یکرفصازوا لیٹی ب ںیم! یمزج تافارضم”نیع سار سیم مس اھت یکرکل اش ںیم تول او

 هفت سندی نیک اراک فکر ادم فرط ںوراچ ہلاک سرفه( گرو تری
 نا سو کت ات کس ول نه آی کا تموکعیکن جر کب ءایگرھدداایدرکواز آدحبہصرحوپ ایل رک رکا ور لاری

 ایم رها اکت مول یک

 ہر زجوکنا ےن قو تموم ال سم ہرمزج یھب مو یکل یتا نو یا رک
 ۳ نیک یارک کن اروا وب و کت بل کاشمر ایرج کیان ا فر ط ین رب ناو یا نا ےک لاک ےس

 ۱ ۔ایدرکب ولخ ید واابدوکن ا ےن لیٹنا تس ےک وہ یت ڈ ےب

 یک سبا سی نکا رونی بلا نب رت لیا ےن یکے ال ن دیس نیا .:تسمولعوروجوم ین 7

 بن تس لا روفص روا جیم رکن بخاری ار کت برماع نفر تاید باج ؟ےس تسمو

 کالا رق یکی کریک ں سگی ورد رس نگران واکس طاق لی ام با نر کن کس ء اسم

 ۔ےس ےس ںی تاقلعتم ےک راج

 یار سرم نیم لا ات سش اھل اکدلخ نر سا ےک رت لشا(متت)۔ےاھک لا شبا...

 )ید یاب کوہ واک کس لوک را احد تر و۹ ) ری رک نوت



 لقاح مرج ۱ نورظی ات

 EEE یخ ارش یارک نیت( یی رک )اکلیما رقبا فرعون نا اورا 0 اوت
 رد اه یر ذی سم کتک لوبص لر لر مارکت اهل تبادل دف
 تاک ی مای هر مس اماکن سیا بک سر انباکد

 کک اوج ںی 2 تیک مس رض ےس اناج اناج ےس مان ےکر شو اب ےہ کل کیا نیر وو لگ
 وت انکو اپ او اس جا ۓئایہ ےک اردو ا اھتایدرحن ارمد ےن ہلطمارقکس قم کیانی اکسل یار امد کیااک

 ےس نوا ل تہ اھ یک ی بن فر ہ کش فہ قر شنک یے نا ےک ناشار مرک لا کد
 ںیہ یچپلی ےک تیری یی ہدایذ رم چوب لای راک ترواےمدیمےک حر طرپ ےہ کلم باداشو زبر س نام یم بوتے ہرصھب ںیم لاش
 ۔ے لش تاق میاں ا ہلصحض و ہا ےس یخ یا کلی ۔ےہ یلاج رھپ تیر تاناکمےس ےہ

 لی داب ےک سافر ھت کس علت ون کروا قار یکے کش تیبا نام : نار کے یاں تیما نام
 تیالخ ےن نلارمکجےک سنا وذاع یک ورت ےک ٠س مسا نام ایک ورم یوا نہر ذمے باج یبا ےک کتب لا ےن
 0, 7 ز شراکت ۃرصاعےک یاس ںیم ےن یلعرقدیعسوا ےھت ےجر سین مرچ یوکے یس اع
 رمان رپ ترکان بل نا لا یر ماتم فک د فیت موم رامسر اف
 ۔ےجہ ھتاپ ےک روفصٹٹب تمولع یک راے ع وکون لوند ناکات یھ مب ےس نار کلش نب

 ی رکےن ےک یفاپ ںیم نایک درا ںی اگ اچ یک نوا یم کلم ساکن ۔ یک س یر ص ییرسیت ےن یش قہ اطوار یی کءامصا....: اما
 دم رس نار ماش فار طا رک گذار مات کای ورم کلیم رتی لابی - ایذا ےس م ےک ءاحاوا ا تجف کا ںی

 تومان مارا

 یک" ہبطخ زین کا یجج ےہ یا کب وس طب شوخ فرط کم اق ییا ےہ ےس سی تافاض روا تاقاعتم ےک نبرب کلم نیبراد ...: نب راد
 یطخو زینروا نیب راد کت ےہ اناج اجایکب وشب اہ

 ےس باہ رنک اچ داب آری افر ناک جس لتپ افترا نه ییا ر ...A .:لاگ

 سا نب کم لی لاشروا تومیتو الب ںی برخ دہر لش بجے او راف کب سی قرش ےک یا ےس تام کدام بی
 یک ب ری یٹاھب ےنپا ناطنف نج نانی ےک بس رکے س تب انم لا نئ ش اا ے ادا یھبیکل وتوم رپ ںاہی ناتو
 ےک سا یکدنجونہ تقو ساون ای آر وداکم السا بج خب | کک ازا کم رها د اوت رک آپ ںاہی کوہ کاھے فرط
 ںوہاشداپ ےک سراف۔اھت س۲ یکو رت تنطلساراواکک لم سا ۔ سخت وہ سک کا نا سون ۔ںیہ تہب جراوخرپ ںاہی ۔ےت مکاھد کلام
 ناتلقروا راز: تاعاب ےن لم یا کیانی ےک 1 هک

 7 التماس ترش

 بے وز ےک ںولمجوا یکی ووپ کک ا ناعم ےک ت ءار کد ضتخہفیخ ےن یئاش مسا نئ شیپ لام یاش اق نم
 لا ےناجاھڑپ ہبطخ اکی ساب عتفاطخرپ لاہیب ےس تقدو سا۔ ےگ لج رپ نوچ یکں وڈاپپ کس درو« نام را ایکو یا ےک رک

 ۔ے ف دار ے اف... 9 6 ترذف ار )نامی قاب جم. 0
 )امری نر رج ین شا ام لادیر رط ا ان لمبے ریریخ ۓایہ ےک خر ی(۹۱ر )نا تیپ د جوملا با.



 ا۵ع نورظںیاّچراج
 ڈچچچ ودجچچج چچچ چس و ڈس چسچچج وچ یچچچچ چچس چچ ۰چ ست ی

 ر زب فا ب 8 ہم سی آ۔ یٹوہ ادیب تشلاخعل یم ںوکول نا سیم ھ۵ رھچپ ےس ہاظء اش ےک تنسروا یک ی ا هم کو لا سل کس لا تار ورا ےک

 ےک اجے طم رے نش نا ےس ل

 ےس کمو دوسری کب ج م لے رپ نا یش طوبا کک کل اہم ے دے یو اشو تش کا اپ... ا ر7 اطوباروچ اکدوسا

 نا. هتساب 2-به ات نارل کس ط مارس دام ز یا اپ خم رقمی با انا ای الڑاھک

 یک روا یىر سض ےک ںی تس ایر یکں اہی ےس تقو شاء لا رک کب سےت طرا رک روا شاور ںاہہ ےتح روا ےگ آب ااغ یو تلا ج راوخ

 ےس ت ااو یک ار روا یک تتقا تم ز اط یک وہ یب روا اب تالار مرگ: ںورادرس ےک نامتر کے ہر ےترھکی امت یک اد زنا

 و شب اه نار یب روا ےگ ل ي لەڈاہپ 7 نراوراکرت ]وب یزب ون تسورپ ز تہ کلر كا 2

 اکے جام ےب ہیلخ اکی سامع تلخ

 یک راقخد وفد یئرسدوخ ںیم ناھع ےن مری قو یک آی روک س تمول کید وتب وارغب بچ رحب ےک ا لا اقلاوبا لور لاړی وم

 قمر ندارن ی قلا لو لار سل ںی وہ نک یہ دم 1 یکس ارب تمولقی رکی ک را یر مات تسوع

 د اا ےن ادب ےک ےن رک تصوکحزادددنام ز کیا۔ےہ کف یر ٹل نا ےن ہر یخ دریا اگهی یکی

 . لپ تافو

 تاب کا ےن عرراوخ۔ ےس وہ شیٹ سیٹ تالطاعم ےک تنطلس الفروا شیر و ایگ ا و ںی گرو f کک مر

 وب گپ نسل اع اما او ےئوہ اپ ھتاس ےک کرتا لام ال ن بات یکے اتم مری ۔ درام کل وک
 وج ےہ ہصح اکن ان یگایب ےس رٹ ل اپ کلب ۔ےلاج سیم ںوقاہ ید ےک اتے رنشاب ےک ں اہ ایٹ مے قی ناشنو مان اکی اش. اہکل یھب

 ساب ےس رو فردت ناق تفاسم یکں ولزنم کٹ نی رب ںی لاشےک سدوا ںیہ ےل زاتو ارگ ںاہجرواےس دا آ ارب ےس یا ہل
 وزا کاب ایر گز ےس یہاش نانا سا ۔ یئوہہ سین سہی ردر یکے انب < اشک و اے ك اد نایمرد ےک لوا ےب

 ۔ںیہ ےس سد الوا کی رد نلج کلیہ کہ 2 تک رواج دم یکی والا ار شیو راو اتان س ھا ر ے

 2 اتیکں ویلیشامسا نار کھتے ک نوع ماشروا راف ءارع

 سه لیپ پآ ایج هدرگک ال یضفراوارزتسدبپ اش کیس قفس... فرات کلاس قرف
 شرور ارتشی هاو برن لا- موی دریقروا لس فلات سی لا کبک نا

 .فالتخال# لوریقح روا لاس ےک نا ے جب لا - ےک چتر رک تو لقب ماقم سود ےس ماقم 51 فارطا ےک

 الی سار گپ ےناج ےراکپ ےس ما: ےک فط اب ںیم قارکد ےھت تاج ےک دای ےس ما ےک طارق یعع سا ہقرف  مغورش۔ےایکوہ ایپ

 راز ینطاب قرف نابت اہم نیہ نک روا اھت یک آوا ں وتا ےک لی ارب ےن رک تھیم ےس زن ےک اں ترم واک روو ےس یوا ینو

 -اھتایکداپ ےس مان ےک راز ےن ںوگولوکں ولاووورگےک ےس عو کا ۔اھتاتہ یب تمدشخ

 لااصح

7 
 ےک وود ردروا ےک لیکس یی یمالسا کن امکولمماھت ےل او بن سادحب ےک ےنوہرشتت ےک تعا روا گے ورک :ےطاپ قرف

 ماتم ید فیل ناری ےگ ےک دای ےس مے ینا قرف کلب ےس تبسانم یا ۔ےگ ےنرکن شو میلی کب جر ےس ےس ےس ر

 یئانورفرماکیط اب ہقرفے ہجو سااذپل ےہ بحاوانرکل ومن ںویکی پا وخ کب ہم یخ کا ہدیقاکن ایکن یم ماع ںیم الما کک ا

 اہ ل ئوم بج رولا تبر پھ م ںی ید یکت ان اکم ےل ےک ےن رکل س یواز تتم کا هراس شرک لوید یارک



 لتاصح....متیلج ۵۸ نورظوباّراح
 جے سے جس ےیپہموہس سجا کہہ سچ کچ سچ

 جت کب یار پالس اف اهر مو کس بج ںیم ےناخراک ےک ہاش کم داضودتفر وکن افر فرات کار وکد قم کان ناز
 تالا بم ون یزد داف 7 لات کر ےس رک ورم روا لاک ا توم افاغ ای ایگھڑبودایزتسب
 _ےگ لی اج ںی '۔ےہالہا

 ںیم نیب را نرم دز زا یاد ناب دام کت درک الی ازیا....:رضفم لراف
 ہقرقپ عل لب ےس بس  ےھگوہ شب اقرپ لورشروا و قرار کس سا درک ردعب ےک ںونویدنچ لا
 وب زر هاچ اپ ےک ساےناد ےترف لات انچ اھتدلقمودنباپاکب ہرن یازروگاک اھت لق کیا بج رتی ک لرافودہاوہ ب ارین
 فارط ناررضاک نا س ترم کتیا ےک وا تو لورا ےن او ےناچ ےن آہعقل ہا ےئ وہ عن بس ےک بس ید فر ۃرروا
 ایک یکے دلم اع یم باد

 1 فرار قاری لا ےن واش کلم اطلس اتر ہاش ما کہ کف ا ایلرک نان عقب رف ب 7 اطعنت ما
 انب رس اج یک رف یکی لقا اما تفت ایان ضشاطع نب مع اھ ایکرقمز وک سو

 نو رگ کن سم اس لاک اح میٹ سرور نفت
 ںوگول نا خا ینا ٹیپ انپا ےس تزع تی اہنروا ایکس نج یم تمدخ گرا کس کر زو لا اس تب س لالاو ترا ترگت س ردع ےس یک ا
 ہاۓ ےک رب وه همت س اہ کا گو مت ز۶ ھا سی ںوھگم آی کرزروگےس ہجواکت امدخ لپامخ تپ ادوا ایگ اپ و لقرب تسخر ےس

 رم اوچو ویا بہ م مات پا ےن یک ایکو روگ دداع ی اطمن ا ایگریزوگاک لق بجر ابد ےس در ایت عاکے رہی فس
 رے ولف اتے ڑاعد ند ':ایگوہ مر وروداکن اماد نصاےس فرط لورا راج ی ےت وہ اہ دےک ںوکوانا۔ ایدرکا قم تان مے

 راکشرواہلمقوکب اتنے بلطم کت روم )9و شب رپ توععف اب سس کس نی آسا طب قرفوعا ےک سا. باطن منت :
 زا زا کتیا یو ی رغ ترک توی رفت کما ںی ےک ی کن اقلام ارطا لئ انی میعایکے نال ےکرک
 هو جک رک سا مسکو ریس نم نصر سس کیو کما اوج اھت سا مکاع اکے رروااھت ھکرے د
 مت یامن سم لد ےک مکا ےس یا ےس عو سان ے ںودرکاش یئارگی ا: ےکا اہ فا لیاو) لٹ اطخروااھت ان یو وک نکس رک
 چ ےک لامس لہر تورا جے ںی ںیم کک ای نس ےن مل اسد گل پاش دم
 کیت یار ےک اروا آخ ےس تب وک وہ یولع صنتس زیلخ ایپ صماوہ وہ لب ںورہش فلن هک گام نسب (لرخ و سوپ
 روم باد ترانس روزا او اوج ےھت“ "ن۷م انکار دعب ےک پآآ ایکس ن نو مي کت ما یر ول

 یک زص س ےس کولای یہ بش اپا یف اوہ کتک اپ ےک یول یب ناار کاو توما اوہ ارگ یئ موردا و اراده ما
 _ایکروضت مع اپک و« لزان لیتر ایت یتاروا

 یوم یس رباط ی باراک رب طه رد کشی رک ن یلقاومار مش م ولت کت کیا :کیلاماظن

 رر تمام ہر اھ کتار ےل ےک ہر اک ےک ن جو کیا اذن تے لوڈ ے تومم یو ےن نم
 نسل ماوس طب قفس نت ارور گنج لو قرون ایا یک س یر روا
 نت یا قرار ںیم باو ے جم کی اہش کک کام ا ںی ورع ع ںی نوچ یورک تانک رنز یک کما ماظن تس ہد رگ
 ۔ایلر یز ےک راجو ب رق ےک یا وجر داق لوو زا ت اعلق ےن ناتو سر 1

 ے دواء اش ی کارتان...



 لقاح. و ۱۵٩ نورظیما جرات

 سس لی وہا شراب اد سرو اسارت ارما چ0 رو ین ج اھت نیک یا ین رونم سرا اوت :ےطڈروارم آن اتہو٭ لیلی

 ۱ تر فچغانچ ایک امب ےل ےک ددم یٹراوکلیع مسا ےن رونم ایکو دارااکے یل ےن بج وکن وی یکس اروا اب ساب سرو ناتو

 ا انے سلام نفس اف قو بن ترف یگ نیازی رپ نوع ناتو کے تاب

 یت کوک با یک ار وات هارو تکنو ایر اچ سمت ےک هداق واھھ سد ےک کلام اظن نب کلم لاری دمی طاق

 ۱ ۱ اجاق ار

 فرج سرا تسدخ کلاس یردتس ما کلم تم رج گزرنچ ےک یاب قرف.... طر نام اک ئاطع نب ا
 ار اتو شا نا لورم اه لا ےک کا: یکی لف ماھ کا بانت روس تر

 عوف شیرواایلرک رپ ہعلق ےن شاطع نج اء اوہاٹیکک اپ رکا رب م اح اب 1ح ہعلقس ا ںیم تلاح یک لتا ےک وف یب ارمجا سی

 لا ےن ںوگول نل کک ت ںاہی ےس ےہ د ےس ا: ناھا لاا ی دب توق ی یطاب قرف ےس هی رک ملت ایر لو بس لا

 ۔ایکمئاق ر ناہفسا

 ده کس یو واش کلب _ اب قر ذوخ انچ اھت( آہ افوا؛ لرلا سین ھ یوم )ے ںوعلت ویک طب قرخ ..فاکساو زا

 ناتا غ ساب هام نت نت س فاو قس ات اتا اکر اڅ وقت نایین در اتت ٠ے یرادخ یک

 زم اھت لاک ےہ ضبق ےک ناجرا لا ےن ف اک اہ زتو لق امت اجرا لت ول لقروآ نات روخ تاو ہر اتے لتا ر کہ والم ےک ںوعلق

 ا آں اول ان مارا قرار یک لک م مک کب ہن سا شا بتا مع ترور نا

 زوالور اھت او ےک نایمرد ےک ناتسزوخو سیافوج اھت ےس ںیم ںوتلقیےس ںیڑئپ یھب 0 لان زال لت .....: ضف اک( لیتطاپملاغزالب

 _ ا ےن رو نیہلو دادی کک ی لاھ ت ےس را و ںولاو ےناج ےن آر دااھت ھکرانہ زمان اول اےس اسید رے ںودمضم

 لپ سارق ارزی پ سا ےن اش کک بجا: ایکل س نام ناب قوی ولت <
 چ ےل اذ ت شور ملا لازم پس سی ناجروج نا رفقا کلر کس فر
 ےک ےک ےک قاتم کاپ ےس اہ توکی ی کا اب یر یاب فقر فایر لا دلت لاو بجا

 نسل حف نسل انا ی ورک نا لای اچ یک قے ن لار فرم اخ هک حلوا تیم تکی ب ےس ےک ب

 وتو کوش کی اےس لار لر

اپ ۔ے وہ ڑ کا گولے تادامفروا ورک دے ےک یف اپ قز دعا راج ف اھ ےک 0 ا
 2 آپ ےک ناےس فرط ں ور

 موی ناهار لا نهم ےہ تر داج اے رکج ےس ناروا با کل اےک اروا یک ہر اظ یرایتروا

 ۱ ۱ ایلنا یا

 ۱ نما کیت نذار قرص کناف ور یر اطلس بجاھتاوہر ہا لو نم ںیم نایفصا یاب ہقرف

 نی نانا پس یہ ال زیاد تن کین ناروا برو راک ی اروا یک ل لیکس یم نابفصا قرب فر فرب گروجوم ل الج نوتا اب

 ٠ تگ گلزار رپ نفس نور مع

 تقلبی شهدا تک 106۳۷۸ رم مر لک رج ) سد تو روا نج ںاہی ..٭

 9۸ زن لج نشا یھی دجدوجوم اپ ےرامہ....(۳۷۶رغیفصا ہربل لئے ٢ یکجا با ) سید ےہ ہقالع کیا نیو یل آ

 (ئ)۔ے



 لزارح متلب ۱۳۰ ۰ نورظنب ترا

 قریخ یاروا ےس ال تا وک ےس ںی ینطاب ہقرفپ ںاہج۔یئالج گ آم سارکووھ دقخ ےڑپ ےب ....: انہ دردناک ناپ
 اسب سفر طلاب ےک رک سار آس یج ٹایجڑ اب تمع کت شون گرا فالخےک نا ےندداقتم لوکس اف ھت ےل اڈوکن ا:
 1 دارت فالظ ےک نطاب رف کت کی

 ناچ ۔ایک روک ر یکن ادناخن ےس رخ یکے نکلے یکالاچ وک ق و ءارما فسا رفع کس لا 07 رز
 ےک ر کل وک ارکاپ ورواتب ےک رک ب دیت ال ےل ےک ےنارکل ےل ماہیت ویک شاپ کیارکا کر ایتقاقی ریپ ےک مے تر لا

 درس ترف سا لام ےک اب سارا لک اگر رفاه ور یک ناله تقدیر
 ساب تاج آکا بچ را ایتقا ت مز ا رکاچ ںیم تصدحخ یکر مایا شنا شیک ٤ل نج لاپییب قفیازبا بل
 یوگا کو اما قی رد شن ا اج الاڈرام یھب ابو ںیم ادا یکم ادوات هکتار
 گلف دف

 رام تک سا رر تقوا وت کو لس ام ییا اک م بانت ےک ہی اھ یس اوکو دایک ناطلس بج .. :ی روا ق وراه ناطلس
 ںیم یک رکی کرا ےن ںوکوا نا فا اوہادیپ:رخےس ناوکرکشا ما یل رکی رفیودرگرتسہ آ تہ آےنود رگ اھ الج الی
 2 وی یاب 2 پ ٦ےک ہیفطاب تر فی کایدڑ یودالع ےک اروا یکے س ید رایکرب ناطلس تیاکش کر ما ی اروا ےک ےس دک ت فورج کشا رھا ند
 یک وف یکی ااو راو رکو یو کدے د تزاچا مام کے ںوگول نا ایگوہ الو گ آر کن کن ور ایکرب ناطلس۔ ں تاقلعنہاھتاےس

 _ے ےہ ےک ل ےتاج فرط یوم ےک یئارفو تمسودوجواب نم نا قفس سار کوہ تم

 سارک اھپ ےس فوخ ےک ناج اھت کیااکب ہرن لاروا انت لک کریک ودا اوج شر یما :لاکں یتا ہر یو میئاربا ھر یما
 لاراب ےک کر فر کش ایپ دکن یتورایکرب ناطلساھتاوب ۳ تیقیمےک ریس ےک ناطلس 3یداب سامی دب ۔اڑو کہن ےن تدسوک
 رہ .ے ےتآرظنل وقم یہ ےک یاب ترف ںی ا ںی ؟فرطس یی روم راھ وب یک ےس فرط ںوراچرپہینطاب ہقرفکاھت نام زہد ایگ

 -ںیہ ےک وڈ ےل تاعق اد اھتاوہالتپ ایک زیرو اک ےک نا

 لالقت ار مات ارب رول لی دطلسو تموکعی رو پت سوگ وار ن اطلس دعب ےک یقودایکرب ناطلس بجرم چن... :مرصاحم اکرواش حلف
 یا راو قی ابو رفیع نانسی ایک م ھت شا نصر ددا شرعت ےک ق ن اطلس ون ایکو لکم
 ےس رق کیچ لایڈاہپ الپ ہدنلب ے فرطںوراچ وک لق ا ۔ ایگ اکہ رم ی اک لق ی ا سس ورش ےک یس ی بج اھت
 ایراترکات ککے عی ولی لق اےس یر وتس لانا روا طایاو مت تیاہخرواایکد قمر پ ےنرک گیرم سا ےس ھن اطلس
 ۔ایگار کے در صاحم ل وطروا رج تہ شیینطاب قرف

 ء ہت تاواس ںیہ ےس رفا یک اھت نوش نج اھچ ول حس تمامی او تفس لاءاهق :ورگرم روا یاوانف ےک یل اپ روا تنس لا
 را لوس ابا روس اتم نامی ندارد وام دا تصایقر دار یئاھت لاج ںیم ےراپ ےک وورمگل ا نی ہمئاروا
 ۱ اج تی اح روا تشفاوم یک اوکت فو ناطاسایمکے اترکف الخ ا سی تماما شن کے مرک ا رق یک اروا ے تاج نازک
 یر یتا قے ںوضح ۰.۶ وفکزاوج ےک سا ےن ءاہقفشک1؟ یاب ےہ بسانمان اب وکن اےس فیلتر روا ےہ نک کل وق تعاطا
 لن اکے وہ بجاو ےک یک ےک ہور ا اھت ماع ہدرد آریرسو یئارکی بان اکہ عخاشوج یلافم ےہ ےک ءاتقفو ءالع ےل ےک ےس رکھ ر اتم تب:

 یار سیگاری رپ رتا ےس ےس ( ٣٣۳ہ ا ہرہق ولج لاکا )کر رنا نہاد ر کر رل )اپ ے۰
 چے رداد عاطف



 لوا... مول ۸۷ نورظنتایرات
 ۱ حماس حر ی رب حس ہے 57

 تشاق نما رود لک هد لک ید لاو تلاسر یک پرارارق سس ناوز شا قرف شاکی فاص فاصرخان اھ

 ک ٠گ تعامجد تن لا الع بت یئوہہز ےہ تاب یوکرکناپرتوہہرظاتم گنی ید تہب ہے عحایم یز رفوخ یکن ااعامجا ےس بو سا سین ازاد

 ۔ےئ آل یاد ما رم لینے 0 تراغسردااید لا ےک کل اوتو لیح ےن نط اب قرف رک الہ سی لج سا

 شعار کل کت ساوخرد یو ااو ہرا ب لط کای نطاپ رف اہک ےن رک رش شیو رصانہےک ااھچ ئ  اطلس ....:ہ رص اروا لر اکر ٹن لاطلس

 ےل ےک ےناج سج نایشاخہحاقرکل کئے لق کارواےس ےہ لص اق ےک ںوآ د ےس ناہطصاوج ۓا ایک ًاطع ںیم ملل رب ےک ےلق س ا

 ےب ات وورق اوم فرع ج ےک بابا لای قرفایر ون اش رو سان اطلس ےس اج ید تلہ ی ٹیم ییا

 وت ین یکی او اطلس ای تسلط اره کی ات ایدرک مر مری بیس ق ن اطلس ےن ںوگولدنچ ےس طاق اوہ

 کے 7 ا٠ تناجا یکے ناج ےل لپ را کب لط نامارکوہ نان بد درگ مرا قفل رپ سا

 رر ظا کک اےک قول یا روا اف قرر تمہ ےس ایی ظا لوک ح کیا وف راج ھتاسےک ںوتسددنچ ےک 21 0

 دام ج وف اطلس اکی فف اب ہق فصل ہین انچ یئامفروظتم یب سارتر کن ا ےہ ناطے د ل 8 تومعق حر بج ےک رریقروا

 ۔ یگ کن یاش یرھتس یان لب رج مکس رکن ارو ےک علق ےن نالطلساوہ ناور فرط یک سر ظلت

 ت آس اپ ےک ناطلسرکزود یاس روا يک قبلا لو ایگپ جل یب رانیب کیا ےک ہعلف شاطع نب تا :لضاطع نب صا

 جر ایک رانی یا رکے کن ویو اسدنچ رها کیا ًایدرگورامشا ےن ناطلح ایا تپ اھت را 7پ یم  ئاطع نج تا لا اکا وفتں اکرم ساروا

 وے ےئل اعلی اره شام نب ا۔ ےہ اج یک دارت کالا لا کس کب سے ۓئاپ ےناو یف اہ ہقرف

 ےب ے ما کلامی ف قو کلا رگ فا ار

 ۔یئگگہ کال دواادارگ

 یک ا یر جا دکل باطم ےک یعنی رسا مت ارباولا تو ی... مایا ما

 ییا ےک ماشنا ۃفر تقرب اترکن یل میک ب ارت یورو دیک ناھب فرط یکم ایش ےس دادفب تفالذلاراد مار ایہ اک اڑا

 هل سه رالی ان قفس لا ا نالیم فرط کب جر اونو تا زالو مزن اے ورگ

 اقا روش بولت

 ال تسییطا E REE SR :زاقلاوا قرب ساعاب لق

 ایارکل وقوکے اد ا ےن یچمانچ یک یادہ اکے ن رکمئاقت قلع ےس ہقرف ا یک ی انب یوکے نشم ےن یہا تارک

 یس ےہ رات کوبا« یورک( ورش اتد توگو کب مز ےس االغ یوم تیرہ یکی ا ےس نام ز یکایک لچ شاپ ےک امار روا

 یوم کیا لا تیفیکی کم اکتساو ل شتر مبل یے ھا ار تحت

 تر ےک ںوکول ہہ کی کت ساوخرو ے ینا مو ےک اروا نش یاو لیتو ری کم ارب ےس فلا یکاوکےک شب | رک کے ڈب دارا

 الدار ملت کی لترک وچ ےک نیرو مک یہی ب ان یا اے ےک ےنوہج سی زگانپ ںاہو ےرورض تشیوپ روا

 روایی بہ طیب یم بناوجو فارطا امتی قت تہب ےن بن سا ےس ےنوہ نج ےک ماربب یم سا ہل قت ب ہن

 ۔ے رو رور ذو للے ںیم نا. یوم فرشتو تت ری ںوژاہپ کرج رب ں ولوت

 ناصر هومن کس لوف یاس( ممه نور... ٭ لا ۵ے ے ہرا اسب نه شن نایت

 ( ٣٣رن ہر راج ل اک رح ہے ین ایف مدن



 وار مرام ۲ نورلخنا رج

 ۳۳ ترور کس لایت امان اقا اک روا 9 امن دور تم ست کیلو مراد... کم ار
 ما مقوا کیس لا تب کر قے یک بر وعلو 2
 ہا ےک تساوی فرا کرے ںیارکت سقوکم ارب ےن کاحض وہ گن یک ن اسکی باقم
 ا6 ےنرک یکن ناروا کت کش مکے بم اے لم اھ نایاب دلت ناش بیک اراپ ل زود

 7 اھ تاک زا پار داایک یک کیاوکں وہہرم مے وہ ےس رھیا ےک لک 1 .لی اروا ییا
 نیو میز اف لاواہفیلخ اک سارہ سیم سن یاب ی لا درک لای بک طعم لاو باس چک ںوگکزاردروو
 ات نرو زی شو وا یک ہ فضا لوقمم تر ارت ی ولاو نام ینگ 7ں یاد چپ تقی ئوہ ین یھب تکوشو توق یی نط اب قرف ںاہہب کے چ
 هه ی دے دے رش از نش ںی کک ادم انچ دکل وایت نزول کروز ا رکے اک نیک نب کر ما
 زو با دعب ےک یا ایک رقم ند صئامن کیا ےئل لیک یے اوم روا ایل کر ولنش کت سا خرد سا ےن لو اسم ےگ ہدرک اوت دام رم
 ۰اک ککے ف وخ ا کلر کلا ماسال هک درک هوس باک لی استار یارک اسے ہیلو انا ےن
 -ایگم ح۵۲۳ و روی اچ لات لس شک راس نوای لا هامون درک تفل کرام انلا

 ×ب ےس بسے ےئوہہ ےل ےس ےرسود کیاوج ست حس تب کس لار رف یم فارطا نا ورا اکت ی ایصم ی

 )تا رص ی یک لقا تنو یا ایک رب ماش کک م ہےکہ ےس ےہ لا الص ن اطل تو ںی اھت تایمر للت
 رکےت رک یر واددا رک ےس نہر لا حںالص کا 3 اکرام پایش وما ےک دلا آلص ےن ہلا قر ات یک ورش
 کت الاخ ےک ی دلا الص ےس فرط یکن اروا ایگ اپ ےک نیب دلا عحالص ےس اج نی دلا باہش ابا ۔ یونی و ید دار لار تروع
 ایلام راے ن دلا الص یگدرم آں الصا

 ے م قم لول اوج تالاح یقاپ لو اس قاغ
 رویہ ارھگے دا زکات یکن ےس یک ساک نا ےن حابص نب ناروا شاطع نج تا ےسردنام زن ےھت لی ارج ےک ےک ہیلی اا

 امت سی وه لب تلخ فار کیچ ےس مج لپ یکدم تالاق ےس تب ےک عاص نب نکے ےئوہ ےب ھڑےک
 کا ازت اوج ےک سلور نال ۓاوسروا ںیہ ےت هم بس مان کس هد تماما او لپ سوپ کرک وا سوت

 را لباس ناموس اقا ادراک دد بم تلف نا وا ںیہ و ہہدڈ ںیم بصخ وا وہ ھڑب

 رک ک لر لس بت "روم اچانفتاوے ل اپ را ۳

 دین ناتس فا 'لوراچ مالعا کوا ےس رو یا ںیہ ےہ لایزیروخروا ناصتن ےک ہترف ساکن :تاعوف ی ںی
 ل ار نا سس شاراپ لق رم ت مو مالت ےک ہت وک کو نارد اےک ےس کیفے
 51 شش نان انچ اید ات رشد یرعتس مبل اپ نه نوت اس اپ هقرف رم

 بی97 اشتر لی یی اک چاک تک دوا ایگہدارااکے تہب تو اتے ل 2 روب

 رک عا
 مدو اس ےک ناو الع ےک قدرت رام عاری لب دا

 ار ۳۴ وفا لجن ما یکم نا) سر یارک رک ےن یلاعت تابلو توری پس ورد اتصال



 لاج... متلب ۱۷۳ حلورظن ار ج
 ےہ ۔ .ڈ ہہ بج ںیہ سا ی ی جوی سس
 ۔ایگ ےھت

 یھت پر آ اد ےس ناتسودنہ تقو یک ےس هاش زرد نما نر دلا الج دعب لا. لوک ہلا لالچ

 قرا ےن ا نر ط یا اھت ایک ل وام السا ءارما ےس ںولاو تر سا حر ں اکیا ليست نم را تایمز روا

 سن ملال الت لیٹ ناس ارشوج ےک ووو الع ےک یار وا اپ 1 رومی يراپ وار ورا نور ٦ےک نایک وک ورادرصےک

 ہدرپ ۔ےت ۓاھڑب لواپ فرط یک وقوع نادل ایک ورق ےن ںی اح اتے تقو سب ےن قرا گو ہ بارقروا نئایمو ے لول

 ۔ںیہ کھ اپ پ آی جا کا ج کورکی وپ ناسم اک داوم اڑ کھا ےہ ےک یوا کن انہ دلا لام ےب یف

 کم ہت ےک ںیہ اتات بج مچ ایگ ورک لم لوقت کی رای یکن اروا یٹوہ یلاشوکل مکی فط اب ہقرفےس ہقاو سا ....: لاو زن 6ں وتا

 نا ےل اا هتل ماش ايم لول راد ایر یئاھڑج نوع نا .ارفب س اھ ہر ےن والہ ویک سوک

 پار ادر سینا ےسدیمرذےک سا ےک ہر بت لوک تفکر ا تمولھ یکن اروا ےگ نہاد نولم

 رقم انپارکے د ںیمیلرب ےک توساکب آۓ ےھت ےترکروجش ےس بقا ےک یئادفوکووٹ کلیم ےھت ےتارکل دبیر کورس وت

 9 یکی و س الا راو لاو رک ام

 رات کر يح نون ما

 هس روت رفیق تو نا سو پور مادر یئاھب ںوڈود ےک طھبس نت نب رشا ریک ن: نوج یوم تو سم... :کافس لس ۰
 ہقیلغے یتاقنارگای کوہ شور یماووشروا کرک یرادرم یک ن مک ضاح ےک نا ےن نج یوم یخ انچ ےرکرضاحوکں وفود ناک کر وکون وج یوم

 مس فوخےک ناس قیا کل سی ییدہلارمشیئاھب کس ا بج چپ ۓا وے ڑوکرارج کیادواایلرکرانفگوکن وج یوم رکا “یپ ےن روصنم

 ںیم انشا ےھت رفا روا یتا سا ےب ےک ساروا یوم نب میم ابا نب فسون ےس کی ای ا ت افو کی جں اہ ایگپ چرا ود نوج

 یا 1 اوراس اب فرط یک ایک ورخ مزا نم زر ےس )ھت کا نس بقا )روک لیتا

 ےس وتس سیار اجاق نا ساقه ی کراتین ںورادرس

 اراق ت ں وو ایپ یدال کم آل یم تاناکم میدان رانی دک ودایلر اتا فالف اکہ کناف یکے کاش لاک رخ م

 بت لب اراده درون بک لس يک روگ دایک واب اج یک روت رم ....:ارص اما

 رکوہ را رکی شوا یی تک یا ںیم تف الف اراد۔ ین زا کت ور لک یو روسی رم ںوگوھچب ےس ےناجوہ نب کس لغو رسد دم لب

 ورکا دوم ایک راکودجر رک را کیر رک یک وار را درهای سن ےک اند

 - ای لب بحاج یک قع کک تو بساکب ساق باساد لا ات نوت ئل ٹول یل ےک

 لو نا شا مس عن کیک یہ رواروصم نب یک نب رجب ےس ےک ےس یارک تم 1 نو کفیل

 در ایگ بام ےک تیاور یک رجطوارارنب کیاروا 9۔یا کا اج ناک ت افر قم اھتایکتاور ےئل ےک ےن رکف نج ےس لیئاما ےس تالخراہ ردوک

 زواا آددج یارک ۔اھڑ ہیطخ اک مان تا ےن لیپ اچ ادا مهد نویس سارا لی فایل ں وج اعوس

 ۔ایکر میم ےنام ےک کج یکن نی »۵۲ ی آروم التب کیچ دب لا یا توانی ییا کر اداب دداا اورا وو

 تراک



 ۷ نوملغ

 کاج یا ی ڑ وچ تد الوا یئوکےن سا تقو ےک تافو قاب دری و زودتس لاس یش یز ات لیتا ضرب ہما اکر یاو
 سد ی ترقی ملت اي اپ یار روا ایک فر سما لات لام د ےس یاری ات: رک مهار
 ےس ۓاروا ےہ رکی سوک سیلاب ادحب ےک تافو یکر ضحآھئ۔ فسو( )روا دڈادبع )٣( میڈ ارب (۴) جم ) ےھت جر ےک
 نس () ےھت روا یئاھب نیت ےک سا ایگ ب یک ب اک موکح اھت لایا قت ایم فسون بج رھپ. ایلرکک یر شش تسایرد ےترمیقوکل یتا
 ت تفو یاروا طبس لار کس روبی نسن ار نت ئاھب ارحب ےک اے ےب ےک فسا ج )ہرا( ۳ )اس ۲(
 ہدعو ہل اتلاو یجر یئأچ تنطلسو تصولح یکن اروا نگ آب ا اغرطما رقبہ کک تں اہ کت یس نار ناف ےک ا تموت کم امی رباب

to 
 ل3ا

 شوہر تا ںیہ س یوم سید یل ےس تہی اص کچ یر اہ انان خس ناڈو کب رخت: پس اک ناص
 ےۓ سا س ناہارف ںی تالغا ےک ںوماماھت اٹیباکن اوج یوم نی مارکلو باب بقلمللادب عن یم یوم نب اد ات یک ںوخر وم
 یادت شو تفرط کب رضا قاب ایر قره انچ اک یارک ردا اص تربت کت فا ندارید
 نفسی انس مصوب راس دو داش کردم باقع ےک نوج یو ےس تبوک اص ےس م باک ات تس ایرو توک
 مک ڈا ے ایک کد سیم دالوا کر تار

 نر ات ی توی نسل لنت نا نوار
 فیر ب ےگ اور راتوں لا ای ے ںی فیل الکسا زا افلا نکے فورمو ہوش ہدایز ںیہ ے سرم ی :نرگ 1۹
 ےس روم او ےس ہہو یک اں زات نام زر ناد ےس وچ ےس تاداسفو ےک ےرد ےب ےک ںویولعب یل قے دنشاب یلما یکجا ےک ید ید
 راز اےک موردا لچراورم یارک اےک کک نص نیت کت دلم + اش نانو من رام نازی روا کون
 ۱ برش الو ما

 دہ لک اب 2 ات اجر میطخ اکے اغ فالف رباب 44 ںاہی روااھتاترگ آر وہ ررقمےوادنخب تفاظراپرد شیپ مع اش کر لا

 لب نم نان نت شا تموم و لس وارق شعب ےک ناروا شتر نت.
 لب میداد

 ے رم ات شک یا یا نامل نہ ھی ل اقروا کر دیک ن ارناف یا ر ٦ےک ید یر مود :نامل نم
 ںِم ںوناب زںوود نا اھتاوہراد یگوکواکت سی رو تموت م ےہ ز ےک تفالخ یکن ومام سی ہرونمہتی رپ هک اه مرا ہیک

 ۱ ۔ے رفا لاب ارت
 و طخ ںیم کد رواایلڑو ممے تعاطا یکہیسابعت قفالخ ےن نلامیلس نب چی یم تف الخ ہے دتا

 نب هطابساب لسرلأ ريخ "“ ةوعد لمكو همامكا نم ناميالارع زرباو ىلا قحلا داعا یذلا ہللدمحنا”
 ىلا هبقع ىف ةيقاب ةملكاهلعج و ني دتعملا بابسا هتكرببانع” “ فك و ني رهاطلا هلآ هيلع هللا لص همامعا

 0“ نيدلا موپ
 مر اایام فر امظااک ولوچب امضش و قےک نامیاروا ایام رفاطع سن نو را ودوکن یک ےک کک یتا ںی تما

 ر یں ونڈ ںیم ےس تہ یکن ارواء سیا رف لرز ان ںیم ںوڑکرپدالواو آے ک نادوارپ نا یئاھتغا۔ یک نایک
 بیا اتمی ےک



 لزاصح....مترلج 19۵ . نور ماترا

 ۱ شب راهش رها کس یخ
 انیلع قارعلا نم دالب لک نودهب ان انیلعوراجواوغب موقب نوطساو انید قحلل ناکام یفیسب نیلطال

 ا ی امت ا ناش یک او ا کت شاق تسارع ےس م ےس مآ کروا ںی رب لط نمار ے ر ڈے راول

 ےھت ےس راھاب تفلاق یر اجو ں ورب ےک لا

 -ےہ یش ییا اکیا بہ ج اھت تاور بہ اس بقا گریز فدای

 یار تی لو ربا شربت تریلر هک ناتو میپ ںویجاعر طول

 یارک یف تیمور یاوگلودلا فیسرلاد نار نل ر: یکایک اب می ےس ںوکخاق ےک عا س یم ٹاس ےن ات اڑ طخ کم ےک

 ٠ آے یقارع اک ویتاع ےس تمکرح ا یک مارب ےگ مے رد خادم لش ناریمروا ںوناتیکر وک وچبروا ںوتروگےک رک وام

 ایوب

 میل چ انچ یک رتب لوس لر طما قوی یورو سلف مارض ہا سی اے فست... وارد نر يا
 ی و اے ۔رہاطوإا ایک ایہ رمکاھ کت سکحر یز کز ن یھٹنوروصنم ےس مت رر اطوبا یکم و رتلا
 ےک لوکی سہ ےک لئ لا نارسیج لصقب فیکس ےت ےہرالچ عجامت بی رفسایکرئبےس ںوشال یکں ول ںاوتک زایکل س
 ہدوہاترکت شافعی کت اعون روا تاباکاےک ہللا نج )ہیھاونو ہلارماوا فلاح نمراجب سیلءاھتاہ ے و ب اوج یکسر اوبا( ںی ے اج
 برگ آر وا( ےہ سی اسم اکا

 _ مھیدیا عطقت وا اوبلصی وااولتقی نا ا داسف ضرالا ىف نوعسيو هلوسرو هللا نوبراحي نيذلا ءاز 0 امنا
 نيذلا الا ميظع باذع ةرخالا ىف مهلو ايندلا ىف ىزخ مهل كلذء ضرالا نم اوفنیوا فالخ نم مھلجراو

 « ميحرروفغ هللا نا اوملعاف مھیلعاو ردقت نا لبق نما وبات

 تان

 کیپ کروھکو اور کمک اخ ایک ل ءاسضارکاھکاوکو 00+70 یش اطبا ....: یت ےب گڈ 6۰

 ی کل اہک ابی هنگ ود ےس اج بکر اطوب یکم را گاز تست کناف نژاد الن شید
 ےہ اکل 2یک رخاک اڈے اوہ مک تاعقاو ن اوادب ے1

 سا ےل تاز ج یکے کل ایفا ےس رکے یا ےک ںویکر وا ںیہ یک ویکت اکے تش اغا یب اے ا اوہ بچ خار ات

 رک یی دی کد تب سگ شل ی و متن کلاس ار کف گم تیا ہا ںاہج یک رت ایس کام

 ہا ام اد لخت کرم واد کاش ارت ےت رکریفاصمےرنب ےک یئاوتدڈلا ےن یر وایت اتا ایک نہ اکی ات لاوج ای ار ومکوکووسا

 ےن سوا ںیہ جونم لا زردی کس سلماس لنگ سرا جات یوم تنگ واز تم

 ےھت تے

 ھا ںیم ادک تم ]7 و یت 9 ارور 0

 بازم تسرب ز لش تر آوا ے اور سٹایند ےئل ےک نار ە ےئاجایدرکن شد ال جاب د ٹاک تپ ںایاد سم اتم ےک ریپ سیاہ روی ںایاب م اتے

 سس او روا نیزہ ماڑبیلاتر هم نارنج گرام تبل



 ےک متر ۱ 1٦ نوری رج

 ےس لار ہد SS تراک یلظے لا ں ا انب فیاض اق اب کاج کی یکایک شاک
 ا آی نر شر اطوبا ےس یق زار کس ار هی ی با کبک و چن ےس ۱

 ےہ ںویجاع یل اطم ےک چہ ا ےس جو سااھتاترکت ز عت جو یکی دادی د یک یب اہکنوچ رہ اطوبا۔ رکا اب سی وچ ےس
 یک یھب ےن ظوعڈ ںی مالسار ظن کس چے ار ذگقاوامیا کایہ ید ےد تزاجا کے نمک

 ےک کمانے ی ایہ ےک اں ن۳ ۹رچ ایا ًاھڑب ہبطخ اک مان ےک ررتقم نی یشارضیلخ سیم تح کک لام ا :یطخ اکی ساپع ت فال
 ےن رم: ہلا اکں ویتاع ےس رہا ہت لماع یکءارمالار ما وزن سی دہ ای آں کے قار فاق اک ں ویت ام شی ںولاس ناء ایا ھڑپ

 نم تک یم یک 27 فخر ایل« شبا دارخب تفالقارادلورلاز حر کب ج هر اب ]لی رقم کرج کسر

 ید لا فدا ها کس میش لخت تخم سرت نر عید
 رسان طرما راو مجانی ) یوعروصتم زلف نم مر« رم آیی ام تسدفروا تار 2
 اید در اولش ظن وک لب

 قرن دیک ناقهسک لری ذی اذچ اعماق ]ان نادر سس رپ ےس اس۴ یخ اک مان ےک یونی
 سا اهم ان ےک و نئادبطخ ہک یتیم یک اه ساسان نر اپ لم ںوہورمگ وفود ے ناشتا ی آے رک
 مان کس بادی یثوہ تسگوکں ویرصم یمہعقاو سا۔ الا تلخ منا روا کس تو اکا اقا او یا یکرصشوا
 ۔ وہ غرورشرگ تفرورم آگ ں وی ام ےہ ئاز یا ایگ ا باک

 را... قریب نت اکفاق ار ی آفات ارب تہب اک ں ویتاح ےرصمروادادفپب سیم ہراس ....ہبطخ ہک کک اکی و نہا
 راوگان تاب یوکں ویر عج اید مکناکے ناچ ےس ڑپ ہبطخاکم ان ےک وہ نیاراای آل اپ ےک نشان اچ ول ساوشرد سا فا
 رادرساکماوج نیک دیش ار وفاکوکر بما ےک . نان یک رصم ھو کا هتک ریس نر ےک رک یئادرایکی ئوکف الخ مارک
 فو اسب ناو الا لاذ راک تاکيد لا شش لک زر ایکٹ پڈ فئازاھت
 ہللاق یر مو اس ایت بیت اکں ہلا وج آپ اب اکرم فی رشیوسو مصدوم کت لا آنرا کاره ۳۵1

 بالابر نرو الو

 نوفو نا ہطبح اک مان ےک راهم رات ںی تحمر آش کھر کو ایر اروکزپ حاولا م ۳ ھ۷
 ام ید بجا اھ ںیم کک کک لہ ن ےک رادرسےک ہطیمار قی رب تزور اش تفسیر
 یاری اک کس ارع عت ہفبخےک رکن الع اگ تشلاط یک ےس وک کم لم لب آتی دیبتتسو اچ اتوا ی ن اا

 ۔اگا نھ ڑپ ہبطخ اک اےک

 لو لار کرم ےس نره رم اهن کی رونشوخ کس ہناور ے تصویر کر تیب ےک فیلخ :گہا نئی اروا جٹ
 تسلط لوکس رهروان نکس ندا ری ہیطخاک مان ے فخم ایک شو ےکر کل نت اوباراکر
 ( اب نوخ )تی و ی لولوتتروا یک اور شور رم ےگ لک زاہد ےک ترا لا ین نخ رپ

 ۔اید اکے تاج ےئاداےنا زنا

 لو رپ( ۱۰ میر )نر رجوع لا رج 9( صارلجبنایربل) نگر نرو یر کلام ۰0

 بس لات یم باتکل ا قباطمےک مترتہہک بج ےہ یہ نویں اہی ہگوہ ملحم سج لت مالع



 لذا... مارل س2 نورلظنا جرج

 ب ن وارھ اوم ناک کالا تو یم عم ےن نوادعب ےک تاتاو نام ....ر ظن نوح وتقلاوب
 اوہ لاتا سم ہلاک ی رک بج روا یگ اھ ودون رم رب نک واں آی و یک ل ودلادح بج رھپ انب نیشن اکس ا ںیم یا رفت

 ٥ک ا ںاہوروااپ 1 ول ما بیا باج یک ٌئام قلوب ورشو داب د تشات یم یعس یلا نج ترم یا

CE۱ ۱  

 اي سو سير داد کوس ز نب سیراب ےرصعےن زعم ناسا نم یی ز نم موا
 ںیوزگنج ےک رانا چپ ےپا یم قارگیلددلادضح لوط علا ایکم قد ییراج اک سان ےک ترکی لر کف نت کاایک تاور ےک کر

 ہیسابخ تقضالغ اھ ڑب ہیطخاککم ان ےک ہلورملادضحم ےن یبوسومرمادہاروا اب آہلفاقتاکق ارع لاس اپ سلفات کا ۶ے جو ں اقف ورع سیم

 07 حوض او باپ رمئاقہہطخ کت نام ز کیا ءافغاخ اکی دیے رم یکم ےس ہلاک

 ۔ایگاوہ اکا سیم ملحم

 ںی ےس نوتا کہ ملط ت اجا یکے ہک وک ں ویٹ ام ےک ارس عرب ےن واقف بلغ م س8....:یباح یئارعر وا حوتلاوبا

 هل ترم کرک ساواک کتک سرد طخ کا ایر رش
 رہ کے طر ش سا یکن ایچ ری یکم یک اب آی حتاسےک یر ےس ںوگول نا عمارت نار اء اھت یھشنم یئاھپ کس اروا یشن فی ارش ات

 راقد ںی فاق اے قاتا ایک رتی قر ہرمزج کت قو سج ےن یب ظر غیصا ےس یارو عاوت یم س۹۳ دعب ےک سا مراد

 ہک ایل ٹواوکں وی رخ نار ایام تارا تاپ فسا لابی هک اوت لاس ہ دنت یاماها نوا

 ےن ںوگو لنا لاس سر ور نا نا شتر چ انچاوم ناور س بق تر سا یت رار زی نب یل... :ح وت لاوہاروا مکا

 مان ےک یل سا میک یا ےس مام یمن عید انہ بس یی اک رادرس یک ارب سوتی ک اروا یو ترش تہ کریم نب یب کک کم

 تست يا ندا زد کس لادن کراس یک نا ےن ہک یما ر تشلاوباءایکہن اورا سر تو کوا ترفحح

 ۱ ۔الاڈرکل وک ںو اچ )سام ادواپاب ےک لا ےن مکا ءیئد بیت

 رط-ناماسد رانا بقلاکشاپ شارپ ہیطخاکم ان ہا ای درفارب تسس ساوکج توپ. :رللاپ رشاراا رزتشلوبا

 ادا ملاحوکس ئاروا یک تستر لودر ارس اس تک ج نما فرط کل مرر شک کت سرو

 ھا درک رنج ایل چ ےر یارو ایکک اھ فرط یک لس ن زر تی اپ نا خاک ا
 ۱ ۔اید رب کت رامازوایدرکف امریکی ا ےن مکاع یلرکل وقت عاطا یکم کار تار صرع

 هر باہ جل اھ آں ین رک سوگ قاری ںولاسنا... ٠یت ب یکدوسارجت
 کوہ تیس ےن فاق لاا ۔ گیتس هک لی احد ناصر کن جناب: لی آے رک ند اط تف

 ےک ھم ای لقمه را ےک لا یک الارواح ری اےک یارک 3 تکو اان ےس یار اتا ایک بات

 ور اکے اج ایدرسوپاریت کتب کروا س اب دوج کبک رک ہک ےن شک یا ےس صم لنا یم رر عی م

 بابساد لام ےک ناروا ےک وم رد آہ رپ رسل ئاوا یب جواں ۶ لیا ے تاو ا لا روا سم ٹیپ سا گل ایگ جا ڑکس یم دوسارمت

 ۵ ۱ - ترم بوت 'نلاروا الف ولوک

 ہوس روٹ ند )ی زر 9 حر رخ لی یک ناں ۰
 ار )چسب ناسا کس( هرم ) نیر درج یا تا. ۳۴

 ے ارا



 لؤا صح.....متدلج NA ندرلغننتاتسات

 رر ڈ ےس رام ٹول کپ رہن رب ایاضفا نج بی اس ےک لفاق یئارت مح ار : ت اخ اکت رام
 رام ھا ےس کای مات فیلظ ای آگ ت ل اہ ای آن ےس ےئل ےک جم لفاق اک ویت اےک یارک چا آے نس ےک عر لار ہمت آر چپ ایگں باد ماش مع
 ایت قیر لا تپا ےس و یک نہ تسویه بر لنگ اند هادی اھ يا روال تفالخ تم
 -ایگاھڑب ںیم تح دخ کرہ اط نہر تتسرب ےک سا

 ییدسیلاچ ےک توکی ست نامل یو کد ادر ن املس د ہک یر مفت نہ ن را :تافو یک روتفلاوبا ریما
 ر د نانا ےک اک پت اوقاو دنچ ےس د روا ےس یاب کش ایک ایما ٤ہک ت رام ادعب ےک لا ار لاا لا
 یقتر یاب ے کک ا تابا کن امس یت نب ھم ترول تا لس لات اتم یک کس یر ش نیمرجرواالر کج یھب
 کیک کز رخ کا ص ےساتاج تم داکمٹاوہرداےہ

iںیم لو نار تب ۔اھت ایک اےس ةارما نج ستی زا ےن یا کےہ لاش مام کب لا نم تس کرک کا 25 اصولا  
 e مث نما فیت کالا ۓاجےراعشا ےک ناب ا کوادد ینا کلیک جت اک” دنچ دوا روہش کنیرود

 فر ایکس اب ساق يک کیا غم ارج تا :لوقا را
 ۳9 ای 7 دالوا یئوکی کر کشی ات 7ص“ ٤1 یاں ز یار ےن نروتفلاوبا نم

 ۔ے قرفاککل اسوس کیا یرقت یم ںوناب ز وفود ناروا: تفالغ ےک یر اب شب جا

 . کک تم وککرخ ؟ے ارعا ےک کرا کت موکت یکم ھاو ش نا
 کنان 2ے ید داوا یکن وج یوم مارک یاشار یوم ن کک نج ھٹ اراد مک وج ا ولا یر ن
 توپ یلاپ تافو ےنرک تو سج ےہ ےن روا رر ی ںی ن نا رو مال ابی ےک راگ ٦ے فیرحشوروبش بس
 یکم یو ران 2 هرس اچ شو ظن رک ٹوک کے ہو سا اوہ لمس اک تموکک یکن ایف 3

 قرار اس فن یا در انسا ےن ںوکول ےس ویکی اد مد تعاوش کان ےس یش ترا ن ارناف
 موہ دعب ےک لاتا رگ شتر لا ےہ یکں ویجوخ یا ذ یا یکت موت تاسےک یئان : گیت یاب موہ ےن
 ا کروا ےک ج کک لام ن ب نامی ایل ا نکس اون رے د تک نامی یک ےس مو لوچ جب شش نامی یتا
 را ره سس ماکو لات زم نی عرب ےک ھاو یک اکے اہ ایر کز ورک آ ایج یلاڈداینج یکت سام رد تموقینپ ارم

 یک روزت اه خاک اک یریبت منش واک

 تکان 'نالسیا نلاطلس ےن مئاقہ فیل ای کوم شتم ل ےک ق اخروادا دغ! نالسرا پلا ن اطلس تتقون 7 77 ام ا
 اچ تام برا یک رخ یم اھم سنز رو لاماستہب ےن ناطلاس یہ بلوار رنک نرش کیک ت ماورد

e۔ایگرکر: ںویئاو ما تی اس اس ل لاا  
 دی نزلا سرچ سر یر هرس یک نٹ لس کیس ابخ تفالظ ۶+ فرح تعاطا کلوب ریبن ب کا

 تب دلاری کد ے مت یضاک ےح ےب رخام ےک نیکی ناخ را کت عجب گرا کلا سر
 شرعی عفو خاک ما متد ابد شی متصل ےن را انچاجیب کس لس زرد لاماس
 ھتاسےک لا ترم شاد اکسیر کس رقم کلات یارک یم 1 وکی یز مت نضلاولا ےن ماقہضیاخدحب ےک یا ایگ اور اطخاکتسرذعم

1 

 انب



 لاج ملم . 4 نورظنا یر

 روند انقلاولا یھی ھچعلض یتھک یاروارانی دراز لو ےک کریم ا ےس فرط یک تالسرا پلا نااطلسز نر وار کشا دب تبب
 1 ۔ایدریطخ ےن رد یمارپ نس ےک تفاالخراب ردروا وہ مت سیم ممی

 انبولق لاماو بيشملا دعب باشلا ةسبلب هتیی ضوعو بیصملا ىئارلاب هتيب لها ىلا اناده ىذلا هّلل دمحلا

 ةعامجلا ماما ةعباتمو ةعاطلا ىلا

 رل وگو یکی اوج وک ھ یک یک ایکو یاب باج کل وادار کے یس اوہ رک ر نور صتتتس ق لف رفت نب رروا صنتسم
 رناورر ک تے تل ےک یت ی لیا سفا م نک اک تف

lesہناذی ےس 7 یوج لوح رانی ی مگیاوہ ترک قو فساوہہتادر ےل ےک ےنالد ہک توں وینا یلس اچ شک یا  

 .تفو لایت لار اس کس لو آر سرک ری ےس یھب یی درکغ ورشرام ٹولرکوہ اد سیرادنصروااھت یک ؟ے دنہ ات ایگر کا کت سس
 ںوج فک ےس رنک کرا دعب ےک ےک داد کا ۔الاڈ راہ داود رباط دیس مم مئی اپ اسم
 ابو کش نمر اے ےل کز ورود ایکو م اقدوخرکل اکے ںاہدوکن ست بردا یک رومی ےک ایت

 اب ؟ےن رک رھپ یز م نخناوباے دادخ تفالخر اب ردوحن وج ےس ےنرمےک یاب لاک امت قزل ارد یا... واسه

 رفاه روش میخ کس ابکت فاخر نمازی بدان هه س.دارخل تارا ردرزو لات

 اھتاوہ اھم ااکی رقم ہفیخپ سا ےس یج ےن وسرااھتای ات اکے ن ےنوسراگڈد شیت اک یکی رب ایکن اورق کر بر طے کیا کت

 یا یت روگ کی اتا آف طتحمکر کوہ نر ميس لو و س یا اتت کک 7e تامين درا یر
 رکی الجر ریت ایکو ما زن ایمر د ےک تع اھو تنس ئا روا یش ےس یقاقنا۔ ےگ ئ2 “۶ص برس

 ۔ےگ ےک ےروپ کمان ےک لا

 ے تس لف وب لرد ورفو تن ایمرد ےک تعادد تنس لئاروا یش مع 4 شکن یک یش روا تنس لیا

 ایر رقم نی ارحب ےس لاپ رقم علل ترا گلاس تقوا ےن جھڑ ہبطخ کس ےک یبرتھذیلخ ے ایہ ےک بطخ ےک ما
 یک سی ات وج اکتیو مے مفت طخ کے ا افلخ اپ ت فو بنام یادواردهاشلم ناطلسکت تاپیک

 . فیل اپ تفالطرنس منت انکار کلفت کات ارس بد سا ترک[ رورتیراب تل ذوب روا ےگ وہ فورم ںیم ی ئل

 جے نقدی سال یا ٹی هلت یک الخ یک ات نا کا تا افو لی رصم یکے رع روا ولع رخ

 یت ضالظی گن لیپ اب تسلط ار ایکربنااکتحع اطا یک سابع تالف ںی تک سم

 اھت اتو یککڑ وچ انس ڑہ ہبطخاک

 تین لو وي منش یا روا شرب تسکین رک باک اره کس لا. مار ھا
 لفات ے ار۶ شر تس فیض بامان ظا یم ج۱۳ و لئ ےن نل ےک لار قہ عل با سن ایکمئاقہلسلساکن اےس ماظناروا یدحتسم

 تیم زا ای گمکل اتا یت ثا۸ دعب لاس سک تام یت اگر قاب کتک زو لب روا تمعلخ ین رکخ اس

 ۱ ۱ ۔ارزگں مم تیب ول دوا ین تیاہن

 بالا 0(« لا دربا) ساری مت اب. 9 ۔(رغفصا*ربضرلج یا نید لا ) ںیھید ےہ یف جاہ. ٭
 شاف ے نکس وہ نوچ ںاہی ہکوہ مولعمےس سج ںی مالع یئوکی یارب (۱+ك رہ مل3 شیو یی جدو وم اپ ےرامپ مجتم) ہہ یلاخ کج
 (ددج اب )وہ یابی اودوم نوچ ساپ ےک مقیرتم



 لا صح....م نج 2۰ .  نورظیارات

 طخ کس ابعت داغ ی 2 سش م ےہ ا تم وک یا اوہ رر ت تراما یک کت ایا ےیلقولاا ٹاک ے م ےک یا... مک اک
 کر مار زروا لام: تعطقاپ ؟ےن رگ جاسک قارچ ما مدار کرد

 مابع تفاطخ لم بلک قو لا یئاپ تافو ےک مکے روپ لا لد ےک توکی یا ےن جلو! له اک اال تام ج ےک ےس دو
 ۔اھتررت داخل ےن رمکتراما یک ات اف اقر ا اھت ام اجاھ ےب ہبلخ اک

 رتی کف اصناروا ںویج خ یک ا دوا درک و

 رظ لاس کا یدرکرنہ می ہلفا ےک ںوھتاع ےن دتا روا تاعازنم ںوڑنب ےک “دون اطلسروادشتسزیلخ رور

 ت خاک فام فبلغ ےن ما اسکن اکی کو ایک فس اپ ےک ہیملق تے رہ کن کی یم سا آتا ےک فا ڈک عاق مارک دام
 ۔وکں ا اےس رش ےک ا ےن یتا ےس ے ؟آتاداسفو نتف ںیم ںولامس ناتو یک اوہ کاما کک ی زا اور عواک رم
 یار کے ار يا دارت حر لورم قا عی سیو اے ہہی یا یہ اک ےھج ے رے ٢ د

 ہرن آر ایل توکل فاق رک ر ن ےن ںوتناہیب دبرحح انی ریما فاق هزات النود راز آاکل اہک کل ای و خسارات تاور فرط .
 -|پراناجاھڑب ہبطخ اک اع تذل کتو 9 "منت کروا راج آتا ےک افاقر کن مما یز امت ےس لا

 تک اخ کک کن ےک ال تب کت فخر ته رب لا. :لوز کک نب ترو سک
 نت "اوری اور لفاق ےک یت ارد سرت ار لا. ةش لر نقاط کسب پا ےک یک 7

 یر صم بیان هلا مش نی دلا رام ناسا يک مت مر صم مول وداکتصولق یکں و یخ نارود لا ایکہ اور ےک کر رت یارک ر

 یوں کر رواہ یا اوج شب ر / موا اگل ےناجاھڑپ ہبطخ اکے سابع تالف ںی نک 7 یارک شاد ںیم تم وکو ئاو

 لام یک ای گاڑ ںیم نت شی ااکی ات فی صا 7ا یاب تافو ےن عم ہفیلغ سم
 لب EES ايضا و

 لا مرا یا اطع تراماردنسوکم بق نب رش
 INIT ےس اقا

 موہ عم رط سا قی یت انب ںارمماک گی عب ےک رشک اھت اڑ ںی بندے ںی شات
 هلل ءاقلاو ےگ سرکار ارج زا را ۷

 را کمو کم داق

 ےک نین یب رم 13 مے اوا یک اوج ی روم تم 2 6ے ۳ گا یک یھب "ام کک دعب ےک موہ ےن

UEDA EZ 

 نہ ن امم ےس لسایکں ا عامیلساپ د یقابہ شیئانجدد الوا یک ھتاروا ںیہ ہب ھی ہن اک ار کہ لکت آد الا یکی الپ لسم اکودلوا یک اس یا
 ۔ے شش زل یش بلخوا روا ےہ ود ےک نشاطماھتن ایکس نج ینہ ین ج فسپپ نب بر کندہ ع

 روہ شو فورحم ےس مان ےک ہک وج الچ سلع اکو ورک یے ر ڈرا ودان وداق ییا ےک وم اریپ ےہ ہوے ں ردا :والوا یکی روا

 (۴) مم ( ۳)ا (۴) سیردا (ا)ےھھ را ےک نسنباھپ نسن یئاھپ یتا تک ست

 نا لاک جر ) سس زا شاتر مسیر نو تا

 (۳۷ذسفصار جیش نیا لموک رح )سین: وہ ےس نیم اب ںی نیم اں(

 ہے یکم رام اون ا نره ےہ موا 0
 ا وج

 0 ما گیر
 بیا کیچ یتش ںی یک نم اروبا تیاری



 لارج... ملم اےا ر_نورظن رج

 ی ردا ن ن نی شرراوج ںیہ ےک راما یک در یماود تقو سا ےس ںی ںی یھ یم باعےک الا تاک وک ناروا

 راو اح خر ودایکت مولی کم شو + ںی کک ب ج ںو نا نت ںیہ مک ءارما لو عناد وا یگدلان دق :ج اوہ اروا ںیم ےس شیو لوا

 ےن اپ لود دنا بس بسی روا 2 دلار ۶گ

 قا سد وا کنار مارا یم نانا ےس ادا تقو سج اڑبا...:ےطب ری ءارقصروا روتر

 کوم نک کوترو ےس ےس لک دالدا یکن کہ نکہ ن ناری کو ج ب ارغب تکو سا لی مروی داد ۔ایدرکہلھتےک رک یو بترکن ادواایک

 بکا انچاھتود از کوا یماکن وم تو سا یئوہ یئار آکر عم ےس نعاطونروا ےس ناارنہاےھت بس رک سوک ن وج یوم نب نابلس نب

 ۔ایلاھڑپ نب الدم ےک ترور ضا وم الفرو پا تہ آہ دوای کے افرا کس رپ اکسس غرور عود

 - م ا ر توات یک تنو سا اھت س یم اطسو ےک کرج رس یئھچکت فالخر ود ےک رمت خیا عود اظ و ولا .....: ضر ہک

 ہوگے ن سناھت ایکو ہہ ناچ وکن ام اق نب یھ نب رٹککروا اھت ے ںیم مشیوہوج یت تک او یاد سا رکنا یلا نب یوم م ن

 لان ےس ضت ےک ناداں اردا یکی اح چ پک کے کمار آھھ فےنودا اڈہ تانو م ۸ ےن ساات بکر تیل سیا

 ما کد سوکت سو لا. ترک مک شرق سا کلاسی مظناھڑب ہیطخاکم ان ےک ی اهعرص غرب کس سرگرم اب

 لک سو اب نت فارطا ما ام اقا

 ےس فوفےک ںوبرھ نی ےن رک رکومہاقر ما( مالفاکر عن ذیلخ) یکرت عسأردو یم 1... یئاڑلیکں و روا ار را

 اق ے سیم ںوزمزعک ہداقوجہ ہک ف برے قارعںایجاح نیٹ ک یا لیلا ایل ٹول ںوہ روکا فاق یک بت تن تار

 لار سورس تست نرو ای در لار عش ےن بسرواای ان مارا اک ارب ںورادرسےک لا ذکر درس رک

کیا ےس سج سیب ےنپا یھب ےن ہد ایکن اوردادقب تفالقاراددفو کیا ےیل ےک یلازفاہلصوح ےن ہم افر شدعب ےک سا
 ب ام تفاوت 

 دار یم نیر ب ام تفالخاییکدادفب ے رکی شرک

 ہکربطخ ک۳ اےک لراع 04 لاکر حب ۓ لو ناروا پالا نب لواع ےباپگتاودرارج مرن فضرب ALE تر قرورص اذلخ

 1 ایکس لو تالش لا يا شم

 قم ياد زا ى لٹش ںوماشراپ رواء اغاخ ےس اپ ر ناماو نکا تی اہن نام ےک یا اھت لداعهاق

 ںی رک آے ےک لاش یب یرعلظروارازو لاب ے دار خب تالق اراد ںوہ ت اک راما تالف مک

 چیر عشارنچےیاباوج ےن اھت البا ا ےن ر صان ف یلخراپ یبا ....:راعشا ےک ہرا

 عیسیاو یرولازعا_ی یرشا ٭  اهطسہب لذا ماغرض فک یلره

 جبير نی دجملل اھطب یفو *٭  اهرهظ مثلت ضرالا كولم لظته

 عضولاذا ىنااهلاصالخ ٦٭٭ یغتبا مئاحولا تست اهلعجا

 عیضیف مک دنعاماو غوضی ۲ . ةعقب لک یف كسملاالا انااموو

 ار اب تا هاش لپ کشم. 9- تر قافیه ۰ك. صا مانی لا جر )..٭٭

 تک له رک ول یری داں ےس وچو بسيار ..0- نو ترک شور خکت زم یک اہ دے یاروا۔ںوم مرک

 لا ںو رک اکران اج ےس یارک کک تیمم کرک وچ ب ناپ ین ) رک د سیم پے ا ایک ...٭.ںیہ ےتوہ لاوشرن گلرداےہ ادوار

 یش رت 00



 اروا ےل تک ترس ا 1 اے
 ےن ںوکول نا ایما دام اتر ما ہادی ایگ کے س ےس رکود ییا کک نج سس 9 شا ما برقی بابلسر چ
 ال نایمرد ےک ہدرمرواافصوکں شا یک لا

 رض ےن دوم حب ےک تغار ےس ایگ را آکے نک لئاکن یدوعسس اا دعب ےک لا :کج یکدوجسروا نت
 ںی دو روس نا ازین رواراپ اےس دووسس ےن 9 بام تقالخذ 2ی ضرب و: یک اح یا یکے رک
 هت نوک يا فردا یر وکدو وس یھب ےن پاب ےک د دوحس ایک ےس والا اما گر

 کن در تاک باھ یار لم ت ایک قومی کے میٹ ایاھڈ بضحخ اڑ ےن و لد تخبےا ںوہ ہم ذلا رب تست"

 "میظعلا یلعل هلال ةوقالو لوحال اید لاژ تشن یو( وات انی دلکب را

 اھت ایکو مرکب تاب کیا کک SS غامدےک دوم ےس سا

 وہا اھ بد ان کرمی ات او فری ؟رارضب عکس ناف لس دقت ن هی ارواب دق نب ن
 ےس لپ اوکی ا ہوکر ت ےن دادخپ لب نانب یک کیک ےک سادعب ےس ٹا شقارمار ا ظر یم وادفإ تفالخاراد
 انب نار اک می نت نہانی هلاکت روا یک ںیہ تک لاک بووک د ل٢ کک اباد کد
 ۔یرںیمہضق ےک لو نج نر ايم یر

 ق اں تالا تاچ ا رخ کل وس ن یک رک دات ب نار کھ ر هدر
 فرط ل رک جر اسی سی سل ام ےک اہ رے یر لارا لاف ےک
 ںی یم اے کاتا ےک 2س مس عن وب یر ایکس ابن زار ایلرکض حی اےس

 ےک یسامعرصخسۂغیلخ ںیم ہطخرواایلرکل ساعت اس کس یف مک قابل
 جردن فر روی مک تصویر یلرگض یم حب۳ ارس نی ء7

 ۔ایدرکرت قرب یکداہجچ ےک گےن یک

 اک یا
 د م یا ای آتا ےک 77 ایا ناب کسی مس زخم مع... هداقروا ی م
 ےناڈ ٹاک تاب ےک یکتا یئازس یکم مج تا« اش یک ا سش تمرض ل لغ ےس ار ارم وک ک فیر ش ےن یک کا
 ابرار م کیدا ز کیاردا منی یک 1

 ےہ یک داداک ےس درک یخ کس اہ تفالغ ےس یا اک نکس اکسید مال ور. ہک کک ن نام
 و هیون متری ید جو ہں ےس راج ۰0 ۔(+۹ر ظفر قر لج )۔ چ ر قا کاش نا یی ہوجا ے رام 0
 )قشر سنا ےک دوحس ھوا رنج اھکے ا( تلخ راہ دد) فری اب ےدوسا پایہ ےک



r 9لورم  
 یدک لود بی ؟ے رک اور ناق ےس لوی ام رک ےس ناوک کش یر اوگاوکل وسر نج ین بر محی ہر ففم تا
 ل تصرخ یک ولا نج رہا م زہرا ںی نش ہوا نک ننام لٹ 1۵۱م ایگوہ بایماکل س ہدارا ےنپابی ریز ماما وردا
 نام دوری نام ےن رصان خان ۓاجای درک ت ترس کیک روک اکے عاتب کا ےک لاھور ب یب و ف اق ےک دیم وبا
 یاودجب ےک یٹایماکہ کا قدری اس رھے نام ےک ل ایت ایا سش مر سوبا ایک اتم ےن ردیعسیا ءاوہرو دعب ھظعم
 3 اپ ری مس ین

 ہد ق نج اردک نر قا ںیم برخم نک ز سل کت قو سننے لی ح1۵۳ کے اترکت اورد ع ٠لشےب ےس کم یکہدایقخ

 لام ےس ہول دام نیم نکستان یب تاج ےک چکے ن لالا اتج رر عدس ماقع سئاپ یس سنت تر وار کیا اا
 تالا ی ےس زام وک یم نک قا یا کک کک اب کک م کے اکے رعنا ایل و زاید
 ۔ کرا آ نارد ےک اھت د لاک فرط ےک ویزا ےک ان باراک کم

 یک دیو روا زا« یلروا لول کس ریعسوبا باب غ را مپ کس رس یر رس نب سا
 یک ویب ںی سایتی ان اچ یاب کت سوپر لو ناب رک لو سوت ردا ےس لاک ادرک

 ۔ںیہ ار
 _ ایکڑ وچ لمس افو تو را یکم دلاور یار یری ید ص یوا یرخ 1ا ریما یمنی ک تل اس سیب اما

 توی
 تمولکک ات شاہ ںوٰودری روا یک آں رضنق شیما ییمر ں ج ےک لا تسوک کے رجب کس نرم با... دالوا 1 یوا ١
 راقرکوکت یغلاذباروا ہقیطحع ےن ہنییمواریشر ایکا کج سیم ےراپ ےک تراما یک که شهردار سفیر ی نر
 کاتب دمت ورش ےک توک اک تا کات کل رج شاپ یر سون : سیا ےس اقا د لاڈ سیم لی ےک ارم
 ھتاس ےک جاو یت اوکل وفود نا ےن عناطلح ای ۳ لاک ییحروار یر روا ا اھٹنرپ تموکعد نم ےک رکا رےس ریقوک تی لاوباروا یفطخ ےن سا ایپ آ
 نایمردےک ںی نا ےل ےک کسر لی لم ےگ ےن لم سیب دعب ےس رپ تی اروایفطع ایکس یی اپ ترک ۳3
 ۔ایگم لم نادیم فییغلوبا ناد وتا ڈار ںیہ قد کک تد یی س وترش او

 لب تسدخ لب لرصانلا کلا یھ ا ےہ ہیر یگوہادیپ تعنامیروااڑکھب سیم ےراپ ےک ترامیم یشرروا ہضیقد تل ےک لا لی اکہ قیمت
 لا تام نیا ںیہ یر آس وف E E رکب لطہرم ےس یفاطلس رک( سعروا یتاشہارما
 ےک ےہ رک موکت اھ الا روا ی ہک ںیم ںی نسل ای و ارد کس او کیا سري ناپ رک واوا ایسا

 2 نچاوہر ضاح ںیم تصدخ یکن اطلس ےک ےک در روا کت شل کم یر شیمر شش هاو نیم :یرافرگ یک شیر
 همراه ارتقا ےل ےک ي ناطلس کت قو سنن ںی تے رناو د لاڈ م لت ےک کر ڈر کوک یمر یارک ت روا ی کک ر کل

 اس ےک ناطلس۔یئد دنا نا کسر سنا اباد 1 صحت اس ےک نئاطلس

 اوہ مول واک اپ ےک ہضیبحت ےس آی اج اپ ےک اےس رم تفلاقو تواخب ناز ےک یا گولو وایت اک ں ومد اف ےک مت
 اہ ولے ورا مک ں راہ رد ل اطا تا ےک ہضیحی گا اوہ ب بالا فوخب ےس یک کل وقت عطا یک سغ وکی کن اطاس ےن

 ےس مک ن اطا کک رکھے ال ل تد یکن اطاح کاج ارروا لاڈرام وک بس دعس دوم

 ہاری



 لارص ...مترلج اے٤ نورلظغن ار اج
 حسب
 خیمر لس نراطفس می ایر زرد ےس لات سرش اپ و ایل والا ںوگغاق ےک ںویئاھپ ےنپا و وہ تے اولش مر... روگ کک بمر

 ھتاس ےک یلالقتت ا ہشیمررواایگم مرہ فیطحر حب ےک ںوند ےڑوھتہایدرکف یر رش م تصوکحو تراما یکم جاسےک ہر طع ےک ای رخ تی انع یراقدوخوک

 ۔اگل ےن رک تول مٹر

 رکی رھی ریت ںی آ کت رام: ہضیمد یکدنماضرب ےن نالجنوا یت ں وٹیٹود ےک سا یم یگدنز کشم : ےب ےک سارواہضیمر

 اح ںوکاھپ ںودددحب ےس رک مپ وتی ٹا یقرارداایک وم ےن ںویت اب لو ناب ارم توماس فمر
 ید , تلک ںی حکو اڑ رت سرد تلاح یر زیبا ےن ہنزہ راترکتسوکک یم کروتدب نا اایکل کرک وه قو

 ارت 0سس 07 اسب لود کف کاپ راک ل باقم ترج اپ ےک تسکین اج لٹک مر نب تم

 رفت رپ اب مزار تب در مای تورو اچ زا نرم شر ین کا طع تم ولکر تس کل کوک انٹی سیم نا ےنرصم

 ںویاھب ںوٰودای آپ ہم اقتم ےک ہیبت کےن جر و یاش ےس لابو روا یکے ےک ورب ہے ل رک آگ کے ںویتا ند ےس آ ال اومد آ
 ایگ آم اک یہ کر ہا یک ریپ اک کی اروا ایک راب یھ: وہ یا د یکن اسم

 نوا ادم قاب الت قطعا تی تارک فاسو لدعم ترابا اہ سنج غیر نال

 قنات سال وان مت ترا سان _ سایت رک يا کمر تیم نوار باک ایپ تربت مرگ ارج رو
 لوس درگ دز رمان مای ےس ےک ادا ای ا ےس اکر رشف توردا انس دارت |

 ایک ل اتتا کے ےک کک کل اہ اپر ان لک نا ءافرواد دو لرع یا )راز یکے نام شش کیتے یب

 ار رکا اکتسایسروماےس یہ یگدنز یک یک ادب پاب پس ا تاب نار کج یکی ار تا اہک ارحب ےک تاو یک ال :نال تا

 ںیم تک پعےک پاب < لا هر مس دا اب لر که میکنم رب ترمواتروا

 رسوب فا کما ےک هرکی لو فرم ل اما تین داخل فا» لر سا

 اپن اطع تن یابد اب ےک ل راک یج طع تموت دکل ات فرط پارکور انا لا ری ام نواب

 ی یکم وتو

 هاب اک تا کنم ناو یت ی نا لورا تش روب رزلا اساس مار... لب کن ا تن

 راه اقیانوس السا ریق لا ۳ 7 :لاژ سی لیتر رے تیا و مم

 هک تس رهن اطلس دار صم نا د نار تک ام ن: ناک فرص ایل الب ںی رہلاووکب س نا ےس یت سمروا یل ےل ںیم اہ ا توک ےہ

 تفر تاقا تالا رتا ناف اقر اروا کر رقم اپ کلا ےن رعت ن اطا انچ کب طے ےک طب اس شی ,

 اپنا مرتے کک یت مک و

 ودر کا یا ےس ںونطاباھڑب ےکآ 12 ےک ید واوا ا یب اطم ےک تداع یار را و نل 0

 ۔ایگوم لاو سمر تحکیم لف قے تا

 ہ3 ھے ساروا شک یک ر تسرب ت راما کک کنم 21

 ار اما ارور لپ مع گرام یاس لا 8 اوہ تاور شبا فا کن و

 لا نا و ی یم زر سیم و تا

 بجر کچی ہدج رک 1

 زر نان اب



 لورم ملم ۱ ۵ ین ودلف نار

 دما 2ر یر بر ش ںیم ترذماھت اس ےک سا 'افم نب نانعروا یکا ادع وکر تس گال ن اش یے ءاگۓاچای دت صح ںیم تموکع

 وتی بس نان ام فاق برت ےک کتک روت E نازک سی

 تملک لود ں کے یی ب یے ےس ار ںی نی ن یکسر قات یا کک رہ نکی آے ےک لاتا
 وا زیپ خسسنلان وا هناور لاو لفاق کویت اهر اگر یس و شش یش  ج

 ےک ےہ ےس کک ںیم ےراب کت سای رد ترامااکر کور صا یہ مقنعمیکم اکی گی ےک: اوہ دو آہ لن ہک تا سےک پو رک بر فرو
 ١شم ۹ ےس آے فال کت ل و رو ٹک دو خرچ
 روا سا رے ۔د ےڑئاچروا تعلق یکاطع تصوکدنس اکی عےن ناطالس ایپ سم سی تصدخ یکن اطلس ( شیپ ڈ) دو کیاکں وکول
 ۔ےیک رفت یاطخ

 سش E ےک ہیر ای لوک سراب رد ال سام نا. رار یک ساغم نب ن

 ۳ ن یکم یماروا ےہ یکامساوہ یک کت رام رم غار ےک سئافم نب نان کی کر آر تر کتن اطلسدعب ںونودنچ شال لا

 اون میٹ ن یی ای د لاوڈ ںیم لیے کر کریفر گے ن نااطلسےس اتکرہد ارااک اجلس ران شو جم
 ومار ن احا كادر( رے و ےس ار وکار يک درج روا یق ام ےک نا جوک فرش ا

 وری بر الروم لا قوس« بس را لک »اوت اس کس نان لایک ورشا ساب تا روش"

 ر اتوا تمول یک نک یب وایو دھار ما یف یھب

 یا کتوں م ت ماب نک کے فور روک کاج ےھت جت ر لورود ھر و دارنا چک... اراک سی

 یونس هود راس لیگ ما اي ںوراپد یک واسم کن تست تم ۱

 گرا لا یم اطدنچ ےک یت رصد لے ںیم نا سوکر یا یدافرج

 3 روم ۳ یی سکے ے اکر یی اه یر طے ساوج ںیم لیذ ےپا ےن نیم نیا" ید ےب ےس ی دب رفت نب

 رکی ار سا ي77 2 راک ات ھتان کمان یک اعر تشم قاف سہ رود م تنو

 درو رکے لود نا دیاگ نو 9 زور نر ین عرق ےک رفتہ روا نیس نب تمواک ع لما نیت ر

 یب کر وص ےک کو اچ فرط یک ن وصترو واک تے ییز ےک بودو رپ کریتفا توک ن ایمرد

 لوس تم ناےن یادو وتم مے رھ کررہا کک کای ےک ہر کیدی نا رواں

 یا نانی نب مم ان اکپ اج ےک مکس نج اظ کے ہ دیر ارم ملن رہا

 : ایی انک ان دباحلا نیب زنی فا نس نر داری ہلا کی د ےک

 زس وا رم اکں وی ریعتقد کنار فنی ئوکییج و دای زے ا سم یر وج اتر

 را سگ تا کرک کس مکاتب ب رے تیرا م ےہ قولعا ن ہل

 تن دن کے تاب یکن ای یی س تلاح کر یت مک ايد لا لب لیتر قرار تن باپساو بام رو ضئاوان ےن

 بتا اب راورسید ا ےک لیک وتم ایکو روت دیر الت اٹیک ارحب ےک یا اپ تافو ےن ا شی لاح کاروا ایت ی گاھ

 نارسایی لار کس کت سرت اسکات لات

 مقار



 لوارص مرج اے۲ نورلغن یار

 5 ارد ااکاهوفق تب ارم روم ل رکج یب ےک پاک س سیم باک یکن یب یب تموکع خروم ین :رہاظ نیم نیت

 ن یا ار کرب ےک ہا تا ےک ماکےتسادوا لاتا ےن سا یش پا تینکیکس ا ھر اطن نج دین اق نی ادا اک اپ
 ندد اراک ےس ےس رکو یت تاب یک یک ار اکیا ایل تاتو ےن لایک کلام یئڈےن
 ابرار اچ ناار اپ ےک

 تافو یرملس نی ہاظ ےن ےہ زس واک نرم 0 لیگ طلف تیادررب کیدزنےریع :تییاور طلغ ںیم ےراب ےک نت

 نار اکو روی س ییہ ۸اس را ی ایکن ایج ےن مہ یار کش یم نس ےہ ایکو یم نی ساوکت مولی کن تے ےک لار
 ۔اھت تاج ایکدای ےس بق ےک یفجاھترہاط نم نت

 بوضم ہن ف رط داد آے رادرسےک ہدونمدیب دم تقو اھت فنا ہدایز ےس تالاح ےک عمر واورونمدیرم یعنی ۰
 ک ناپ ںاہج اج خروم ومد اص وے راج اک کوب یو اق اکی ا یر نے ر ماتتا ؟ے قار ر کاو کہ ےک ںی ےک

 م اوچ اتر وس اپس اہ کوا دوان اےس اجرک اک ورو

 یم ری شش ےس کے اهل و... وصلا کے اجے روک مل مق یو ہجچ
 لا ی یورک ورودی تک اس نیس یک کوج ترابا کا ار رد ید مت اھت ےس سی
 تب قایم کیر اہ آء اضف ےس یک یک یھی اوم یت یا ت ار سایہ ارااکےناج ےل رت: تار سدیم فی سج

 9 الو ناور یاد فریم رقابت هدارا لار ارتش تا که ب تخرورواتروا تانک سه ساک
 تیس آں یئاوو دون یک

 م اے ہک اتع بروم امن با کانادا ناسا رم کنم
 نبات تب ی م اتے م لیتا ولد ےک اھت ےس شد ہالوا یکی کب سیہ راب نار اٹ اک دعب ےک سا یک لپ افر ےنرومنم
 او ا ںی م2۸2 روات ایک سیا طب تام بیات بلا رالصناطاسی ہل /یتیلقدزا تینکیک ا ےہ کر کت ازاد نت یک

 ںاھتایک ےن

 نیست سد الواوج تفو ےک و رک کس دن م کوم تقوب ےن ردیعس نیا ےس اہک یز امت نرم یراچتز زایمان یا
 یاس تم وتش واش ۳ بنات یت دا لب رک اتے یکت یاورء ےھت ےک ینا
 مات یار لاس اٹب اک اج یکی ایپ ت انو مھ و س ۔اراترکی ا چک تل ام ںی. یا الوم رمو ری ےن یشن فلفو
 رب دروااھای کج د روت ھم ےس ہک ڑی میام داڑم ٦٦ لام ےس ہد زیزمولارزروگےک کروا ےس لااھترع اش ان نا رک
 لاک نادعہ کج مال یب پ کلاس اردو نا اپ که رک هراس کما کت تر کیا: یت یارو رص اکو رونم
 ےک فرط خد گہ ایکن نت رز ار م اتردایکی قاتا زا ےس مامات یک ےک ی اے
70 0 0 

 مقیم ری شی مت امی لد یں شی زا یار ملا نرم
 ویب دم سم تار ۓئوہ ہتاور باد فو :گیحجي کک یکتا ےک یا یوی دی ریما کات نک مام ۓ دہ دب
 ۔انب نا مک شاپ اک ادحب ےک سا

 ( ۱۳ف ن رلج زیا یر ری ہہ نور لغ نیر اح )سید ےہ یہ کج ںی اں ایم ۔٭



 لژارصح ملم 2 یلورلق نار ات

 روا یکی اھ چ هد کس کتب ترم ترس نت ےن ہنیشوکس ٠ج یی کرات عوف کیا یکں ونامکرت ںیم یارک دام پا ےنم لاس عوف یک اس

 ے رکی ار کوو خرچ یکی اروا د لاو سم لیجرےک کر فرح ی نیم راچ اور یک اب عروق رک

 1۵2 کس تند هوا کس لا تاک روند باس بن نا یر گچ اتم ۵ دعس نیا

 ۔ اپر کن تہ ےس یا اب نارککز ایچ یاب اک اک کل ا یئاپ تافو ےن سا ںی ح3 0ے - تار اکو دم یش ب فین کو
 اوہ لاقت اک اے

 یک ریہ ںیم عمیفوروطادواایکگالچ ماش ین لشانبارسداکس ا اک ے رکی ور کروصتم باکس رب ےک یا... یک زس زم ولا رواروصم

 او لٹاو یم ہرونم یب ہم ںیم تلاع یک فل شاذ یکاطعوکل بت ضول یک ےت الع ضو رقم فون ےک روصنم ےن سر یاوہرضاح لیب تمدغ

 ےک اماکن سل وہ ےڑٹھکک اھ رکو ھچک پہن نج ھھپ ےسرومنمروا ہشیبکوباءاھت اپ ررکت ملی اٹیک وسط رونی رب تقوا

 دی دم لکھ شر رب ترم نو لا لیندا يلچ لش لاق کس بر شش تام کتی تب# شال شام

 0 وہ لئاو سی ترا لراد یس اے یف ایم اکر وت یک راہ لمت یو یا اےس ہیک لاروا ل مقاوم تاور یاو فرط یکی روت

 ےک بری ابا ےک ےک اطع ھت ےک پاب ےک لاج تاضوت فتو ات ماند ام اکڑ یا لت .: گیج کہ اروا ترا
 ے جو کہ جاب کا سش ییا دات ےہ وبار روک ویہرواروصن نیا ںیم تاب راترکت قلم کروصنمودرب ردروااوہم ذپ مایق ےک اج ںاہوحتامس

 یاش انچ یکب لطددم ےس ناطلس ےنروسنہ ا آ روت وک رک چہ ےس روصنم چاه یار لا تب ےک سا ال

 روااو بارک اھ رکھ کت سارا راک آیو یا ڑی وخ یب تیت ےس وم ےک ہر اھ اکی بل ندا تو سا اپ کیک رل

 ٠ کے کت راماروصن نی شی اب اک ا روا ایکر ملی > ے۵ ہکک تن ایا اق تا تپ اروتسرپ روصنم

 ییا کت دم کیک دوام ںی ے راپ ےک تاما ےہ لساروا ےس زامتج نج یکدواوہہ لوط یھت رموکعز ام زاکس ا.......: رو نبش وب ۱

 توکل ایر له ) کتیا تساوی ار :رضاو ک

 ۱ دسر دن اب نا بنام روايت رهبری یئوہ اطخ

 ںوارئاغور لیتو سوله وند رب هم ےررکی درک ںیم صلوج کر نیا شب .: كارتا اں ونار ںی روک یال

 لول نا ےک ں کب قا ک ےس س كارتا ئل ےک تراما کد روت دم ےک ںذفادناخغود ناہدالع ےھت ےترکب نر یسک سی

 یتا رکا ست ساب کس تای نکن. انکار گن بم کس زا نشان اب تصوکمایز یک روتی ب

 لاکر شان انا گولی پ ےہ غاش کیا یک وضفاروج ےھت کر ماما بہ بسی اھت اچ ۳

 - راتخیو ءاشیام ,قلخب هلال کل وفر وجے رقم ےک تاواقعا مامق ناروا ےھت

 الم لی ٹو ساکت یاد ہدایز ےس سا ںیہ ےک نی یم ارما تالا کر ی
 وهالا هلاال هناحبس رومالا عیمجلردقملا هللاو الا

 تراکت موی کم ی هیز ما وفا لکه رعص

 ےک سنا یب ںومام تففالخ نام زروا تالاع ےک اھت یت اد نت یخ اربا نب لعاسا نہابطایط بقا جم میڈ ابا نب دیر عا الان با

 ےس اج رحمہم ںیہ مات ا م باتت ما 9 باهم نت اج ےک م نہا ٥١زرو لج )ا لر دی دجدوج کپ ے۰0

 ید )ساق ںاہی کر مک جے یم 1ع یئوک یا لیس ارب( ۷۴ف ہٹ )یشیری ای دوجوم سا



 لاڌارصح ملم اے۸ نورلظیب ترا

 ہن نراک کن اف یگ ابا سٹاوئاووالعےک سئاروای بجاذبا۔وہ ۓ آھڑب بوا رقت ایفیکی ک وار کت سیم یک لا ابا سلا ویاروا تاعق او ےک یخ
 ز فرط دن ےس فون کس ناب مات ی فرد اص مک یر فری کایطاط میم ریا نی یرلا مات نامی ےک سا ےن نوسامرشیلخ اي مر رد
 یی یادت هک نگو الب» دعص- اپ آل اباد نکن رب نصاب اکس دعب ےک ےنرم ےک ساایگرم سی تن ماشر یش یگڑہ ود تلاح یکادوا ای 27

 یر تاب کن ام رخ و لاشه ماتم تسکین لود الر

 ودا زرہ اعم لاک ڈروا لتر ھلقب ہ دعص ںیم سٹی ےھت تلخ ےس تہب لمس اے لاو س تر اعنصوت ےن ڑاہپ اهر امور

 بت 2 بک تیام سو بسی ےک فور روبم

 سموار توت زاس دص ےن اات یر مکاتب نک ی هام عج ورفں ۳بد دعص ےن سن لیپ ےس بسےس سی نا. یابی

 /پ,ك پ3 مت نم نشین کنز کا م او 27 یاب رایگان
 ایالات نت نا ر گرواءاعنص یت انچاوہار کرج بارد سیم رف یش لک وا اسرع ٹل تعی:
 ںیہ ےک تبوک ی پاش ی۹ ۸ ای آ ئاوو دعصرم کی کک یل نے روم امن في رجب ےس رکو ایاولعڈ سا مان نہا
 ےک اہ یک ین ب ات ک یا ےہ یا شے راپ ےک ماو ل الع ک اعا یک پروا اھ راج نیا ییا کپ تافدےکرکے لا
 ورم له میش فناسصت یک ا یچپار اراب رغد بیک کیا سقف کرج اب تہ کرم کج اک رب تک وو وس

 لاس سید عب ےک شاد ارذگب و آپ تیاہفنام اک ا اگل ےنرمک لا ار نم اٹیک دعب ےک اکے اک وص... یگ نیب نج یت 7م
 7 شابک لای ناو نم گن اس زاااضتفا نا ار باک کاپ اف او کت سوک

 اہک ا ا مکر امر سا یئاھپ اک سا کی یکی ارم ایک ل اتا ےن یا ی اس! ے ءانبن رکے و تن یت :
 رایو تان کلنز یک ا یت متی

 هرز اک وا یک مسا اولاںاہج مز نیا ا تافو سش گم ےن یو تضاد یشرےسرصان یہ کاتب ومص... ات نہ لایک

 یزید ا ںیم قف می زگیکاپ یک نارا باک ا ےس درک رک نرمی ی گلد ےس یش جینا کے اتر کر کے اتم

 ےک سا ےس ںیم سیا جی رنچ ےک رانا ےس ےک یا یک درود تہ ےہ ےس تع امو تنس ل اکے اھکید ےن تی اتم
 یکت مولی کو درام ستم نسل که ات سن ار کو روک پیت ریدر براق لاک ار فر
 شو عملا سوگو ما یک ں ووا نا رکے لر نقل روا شرور نثر ر یا

 اید اقا تکه مونا فس لود وی تلاش شب 7ش ںوگول ناک تامی کاپ کت کال

 در رج ریسک تسکین اروا ید تسود ناک لمد وص

 نهم و وه یر ری نیا. اکرم کیا
 ناو نایب مک دارا 2- + هک هر کن ا اش رم بلندی ز لاک ات شود ب رسان ای

 لاونانچ اذری اف گر وبدجرم 2 درب رکا اچ اہک ہر ب رت اھت اپ رکی نارمل یک ین تب کیت اف ار یب
 تک یہ نب یک ڑی ت نب ےس ہزمت نب ما ناییئدےد سیہضق ےک منا تصور سی ت ےل دا کف بیر سدیم
 جان ا کک ا ا و ام زم اے ہار

 دوش سراج E ET ھے ےب ہے بدر نفر )یی ایم 79م اپ ےراا*.

 3 ع )چ لایک مے سموم لیکن یا



 لاح متلب اے۹ .  نورظنم ورا
 مس * بت" _ ہہ ہر تا قام اک

 ۔یگد ےد تسکیشوکی دہ عیب ےک رک ضرب کیلا مک ا ےن بیا یب دعب ےک

 پاپ ےنپا تموکعی کو دحص ےن لاک اھا مکر ع کباب نار کن زن جا نجارڈلادہ عروصنمپ تموکعیکس اراکرخ |.....ڈزار ہر وصتم

 فرط یکن ایگ )نالج وا مظرکں ویو ا نی ار اھت اترکا کد ایمو تن ڑ کار تاس ےک رارقب تضالظر اجا کار صان فب یت کل اے

 ناس فرط یک کاهش لار گيرد تم کلا ےن ںولاد ےہ رےک لوم ناک ت لاھ تک
 اومن ب ایماک نک کش کانادا توده برا ذرت هاچ کرم

 می ]یکی له دعص لو نهم تا نادر ل ۵ها کے اتا نیا. لقب نم روت

 27 7ج اھت ناک: را ےک باقم ےس اکو او بلا نب نین سال فیس نیز موہ آدھ نب کاتو

 نک ساب فرط کک ےک رک یش وف یکن الوخروا نادع ہڈئادب عر وسنم لیش حل ٣ے ۃراودرچایکگ اھپ رک یک ساک زار پر وص

 یی رش ارم ا یار ےک و ےک سا وفا یکں وک روا ںود رکا وز فوق تب تو کی اکن کم ت شو ساوج کن روس ای ؟اسلزاز سی

 کوچ یری یا تام ےک ےس ار یا ےس دک اچ انی در کج ے اچول باری لق ی ارپ کر وتم ک ا ہک وے ار ےن لور

 _ لوم تسگارومم 0922 ںیم ںیم 1ںیم ںویجتاسےکروصن ایپ ےس ےنوہ رشا

 نار کہ ریما ات واک ا ےن یر زاڑوھچیراگدای یئان ا انب گیا یک ل اشنا س ہا زا یک تہب ےنروصنمہ یی نب یمن ممتا

 E لگ ایگ اھڑپ دن سیر اظننا ےک ےنوہ ےروپ تصاما طئارشروا ےنوہ ےھ ڈوب دہطخاکت ماما

 راتاے تصاما یکد دعصوکی دا ا ےن نامون قو یک ھت ےس لس یکی دا دوا اٹیک یس وما کت محب تا ےک( اھت یر فالس ار

ETA۔ے تاو ںیم ترش ےک دوج ت ےس وہ ن کہانی کا  

 تو اھت اتر کن العا مان اکن ا یرہنام زرہروا ےس دت لم ڑاہپ یا لمس نام ز سا ...:ہشاکمٹ اک یدابوت

 کت سا شی د2۵ اھت قول وس نب ا روا لاعاکب ہرن پا بج ا قی٠ کت صیح یکت راماد تصامارب اپ ےک یوم ہا ےنری دی ہک ت اہ

 اینر کور صامم اک ا سیہنس ال روا یورک آ لا م یوم رتا ےک رک رم ںی اوما ریپ لف اوال وسر رک ب لار واب یک یک جیم یک مایا

 ساب اي ج لے وعلا حا وتوو رای فر وص شوک ےن رکو هر ار ودروا الات ورا لوس نب رگ ی رکی رتب علق یوم را

 ہوگا منو ما ےن تک ہا فرخ م نر تھ فاکس ای الاڈراموکل وسر نی علی ےس ےک ےک ںوج نانی

 نا اس لا

 17 کش توپ لرعم کرافت یی در ورک رواں وعلق ریت نام تییاہف ےن یوم ا... .:تاع فک ی ومرعا

 یی رک ناز تا تی کم تا ےک ایر ما ےن وام ۱ جک ایم اکیا ںی و حص رکے د شاپ تسکقوکن امیلس+

 راک سو ےروپپ ےک تصادم شروا ےنوہ نسنےک سا یلامیلسکنویکر یتا کت عی کی ماا یک وم کب جاتاہد باطخاکل توا

 لک ھم یکے لو یئوہ وہ ت کت جیم کی ومر عا بج بت ےس درک

 مرا رک اح نس ےن لئوتم اما ےک ںویزایلس ایر کوہ دحص مرا تو شر. :لئوتم جا ماماروا یامیلس

 یر د عی دزے شاذ ا ایگ رک مر ےس اک ۸ 16/۸ قادری یف رک جیب یکت صاماو تراما سارواای درک اوج ےک

 ۔ ی یب سم ںول رک ۲کی ومرت

 ےن سارا اھت ےس لاک مما کج یت نب لم ےس د E شم....:بالص نم اج



 لالا le ۸۰ نول نیا ترا

 ےہ دکر کالو کچے چکی کتی کسی یتا ارگ دلا 20ر لا تاپ ےس ید
 ے حالص لاحرہب ناطلس وہ ن اطلس مایا کم اما ےب رکاوہ اج موج ںوہ یو 2 سمابت شک اقا دن 0ا ںیم ماما ے ہو یک
 ںیم ےس سین اواخر اے تھیم کا ےہ زات نار کک ناجا ا کال ات حیا یر

 -.لوم و لات اتمی

 ںیہ رب سئاوجاکں وچ مامت ناروا نیز ز ئیتر ٹی اھت اوہاربھک م صم بج ے وہ مولعممےس ںوگول نا تقو لا ھم ںیہ ہو تاعقاد ری
 -ے کلام ثراو

 GSE ںوگولروہش ےک ناروا بو مان ےک نو لاط

 روا ےھت ۓاوہادیپ ےس اٹ ہملعاف ترضضوج ےس اب کک بلاط یلا نج رب ین نو نت بس اساس اکو... :رارپ وک ےک تفالخ
 1 ی تل رگ اے انلداج یکے نکو نسترن کوب حسن نبش لس کن لام ںیہ ےس اونےک فخ ہللا لوسر
 یکن ا شتاب فارطاروا گراد » یفرطک نا لو یک فکس گرو نیو سرااو تفااخ هت ںوگوا نجر گنی تی و الوا یرسود

 یر زالوا ے سود( یر نت روان )نیو کیف کت ترا

 عرب لب رب کت سیم تساا کیس نصس- نود نا دیر تتلو گن. :دالوا کن سس ترضحح
 ےک سار لا ےک و٢ نام را باسن تالاب رو لا کر ادب یم دوئادروا سام کمی اربا ثلشم نب لاک ادب یم ویب
 روات تس ل رب آرت سا ۱نا ںیہ ےگ ےل ںی ر طاع ےس ےس آل چ اہ ےک روش غ ولاوج تس الاعداد رک اکی دہ یب

 نج ب ھتان دوم( ےس نارات ےس باہ کیسا یب لش ترم واک ہت کر آے ےیماو خج ۷ لنا نان روت کرک نا درد
 مابا ب فول نب تار شا نبات لاک یج اکران نامی کس ی رم مرگ کل در نرخ
 ۔ےت ےس وا بت نوا ین انجیر: مار بلا قاب معانی

 نا لای یرخ یکن اروا یت یک یارک ںیم یھت برخ” کک تقاضہ ےک ناڈو یک فا” ےن ںوہنج ںیہ وو غاصونج . را
 رس یو مار اراک نور رکن نت ۶ اوم شو ےس لیا ںیہ وج ومو فورم لاپ د کتو
 نر یوم را کن نم نما شر دان. هد ون ےس یم لسیکی چنا ءںیہ ےک کرم KOE گلد تسوط
 یی تو برب موکت اود یک دا پاب پا گا ےب نار جے ک قم کعب ےک مٹا ہوج ےت یھ ن ی وم نج ناریل نب
 لب ما ماگ کت فو اوج ںیہ ہدایقا نی ین ہدعس نیب یگونم ے ںی

 لیرنامزرخ آپ نالے ےس لک واد نب نامی گر هم نرم بستم براساس نت

 17 رک ت الام ےک ناکا ییج ی رک م لماما کن اے یی دی زںاہج ےس ےک لج باج ککے رک ولی پت ےگ ابان موم
 ۔اکچ د٤ ایں

 د وص تالاا بطب نب کے ںیم یک ات میا نب لی ایہ میا مان اس ایا نیا ےس ںیم لک یت ب تاش ن
 پا کڑی چاچ ےگ وہ طل روم رب نارھچپ ےھت ۓ آہ دعص ےس کہو بج ےھت ۓ ا بلا تنو ا ین یدک او اھت

 -ںیہ دوج ومرپ ںیہ و کت ت قو ساروا ےک ےہ دع ا ےک اا

 روگ ا ان یت ارشاد جس 0



 لس... ۸ ندرظن را

 سنت اھتل یم نومام تصوکحر یب ہم نار کک ج ) نالہ ر ٹاک اروا ین صن ہو واو ب نامل... رسی گادروا نابلسو نب

Iتر 9 ۴ (ئ370 س رتا زوج )ریز نب  

 اھ اک دی ز نم ست نب لیا سا نج نجی ز نیب نسنابییفوہدنب ےنوہ زامنتاسےک تعامج کی وہ یرازاب مزکودایز ینا کداسفو

 رد ادب ںی ےک اہ ےک ایر وات الام ےک ںونود ناروا یک اق تر اباو موکت س نات برگر کیو رعب ےک ےن ںوہنج

 ےس لک یک فنر یار کا( اتر س ی اواک اتسر ظروا ےس دج )ھی نم نسترن منم نان لب
 ون لا مات تس سیم لسایئرخ آ یک ا ایک را زنی او سم ہا تاچ سو یگان دورانی
 ۱ ارالاپ کیا اکی ذنب نجات لک ا

 تبح یکن ا یم ںولو ےک فارطا اےس یک ھت یک تراک الاردا تبحیحت اےک ںولاو ےس ر ےک فارطا یا ےن نودا نا ....: و یھامد

 یاب کب رم ےس نما ین اجرف کن ویا رک ےتوہ رو آہ تر پ لوقالع یئالسسا ند ئئ 7آ مد ہکاھت بس یجب روا یئوہ ن گاہ

 لی ںویماھ ےک ینا وبونہ روا دارم ا ایک وے ماکو داش “اک ب ناکا تاس شرط ترکی ورشھتا ےک ںوگول ناوج

 ےھت تاج ےکدای ےس مان کم دے ہو یک وف قا وج ےھت ےت وہ پسر لامپ ےک روک ا براق اود اےک ںوھلد یا ےت ےس

XD)قر  (ell۱  

 ےگ سرک ییہ لالہ کم اقم سم رود ےک یک ےس سد لورم یک دن کنم نر تر وت نیک یب نیر باعلا نم نی٦

 "را نوار اوترا ارپ اب ئت ےس راج ےس نرد باعا نیز ےگ ہر اب نرم نیل کمیت

 توا یم ود ےک مم نی ناقلاط ےن سار الا پہ ےک رھ یک یب نون مئاق نب شیر طا نس کنار. یون
 سرا« تک برن لزم وم ت اند کا شب پور تلاع کارا اور فون یکم نور لا انب لت طسز

 : اقای مالم اود راک ات تپ

 برن اب نفس لار بید یا قرن نسب یی روات نس اناک شرط... فرات اک شڈرطا
 ےک ی اوج یکم ت ب نک ایک یکی بجا ےک لار یئاھپ کل ادب ےک لا یئاپ تافد ھات یک یارتپپ ناتسربطاز انس

 ایگ رام لم گنج ےس نامسارخ اح یلاماسردسا نج مون بما نب لیا نما نج عن یم ا1 ایٹ پ تموکعی رکھ ایا ی اپ

 هتک طرق ران نب یت ادب الا نبی مہ نے والدا کن... نم نا
 ی ناداخ یہااوہ ںوھتاپ ےک ناتسرہطیلاودز نی نیت اغاک یناگرن یک ی چے ار ذی تضڈیادب پی فن ب ھیرب نی
 روف اک ت مولوج اھتاوہادیپ یا مل سما ںیم در یک اکا ےھت تر کدای ےس مان ےک لال ےل او مورک یاو جیت خعرعا نیب

 رباط کس مقام نسب ترم یک نب طنین من لاک "مار ٹا اکر وما یا ےک صم ںیم

 قد نکن رو نکن مسا شاپ نیشن زمان نجوم ےک ہرونم ہی دح دام اےس لن

 ۔ںیرہاطورھروار کر وارب

 اھتایکع ورخ ںیم لایا فالخےک کنملا دب نب ماشہ یمہفوکےن ںوہنجےھت یھچیز' ےسسوالوا یک “عج رعا نیست... لب زن نج گروادیز

 شش یک رک تانک اگر یک یکن اروا یک نلب تشلاف مع یم ناسارخف ےن یک ےہ ےک نا یم اڑ دعب ےک سا ےھج مک اب ںی وروا

 لگد تومن: شاد تاغ کرو شف نم جک ارت رگپ وض رکن رخ رز بحاص سر

 ال مات توت تسهرکرو ےک نیم ےن سنت یک نب ر بیک ےس لک کی اے اتا یکے سید وا یکی ج نیب یھت

 ق



 لّاصح رن AF نورطظن ار اج

 یکن اطلس شٹدادقب ا ا در مس اقروا ھا ںی ےس راپ ےک
 بحاص ر یک و کم تستر فکس دین ناب ری رن نب کم فرو با دا ےنوہ ضیا لی
 اره نوار کس ایالات یی اکسل اس لار کاھچدرھب ساپ ےک خر

 تمام ا اے اوہ ورک ےک ار ادبھت قداصرفش وا اشارہ ید الو ایکن یم الان نر ھح تک ارْیارپگ
 ٹچ ےس هرارز نفس دی نبات اکیا اچ لیٹ ہر وم رک سفر ہرارز و ی ان. هرایز "ےس ںیم ہدرمگی اھت لئاو ےک

 تابا یکے یا ےک سا ایر کک ھ7 7 ارے چک ست با اھت ےس کلاس
 ایکو عش سلس

 ۳۳ س7 ٠ب وضم ابن رطعیکس لا نی یم ناباتسکے لاخاکم زنا

 یک واذب سیب ملحم کس یم ناومام تفالخ نام : ےن ادا در مک یو م۷0 لیکس اےس سی ںوٹیڈ قداصرف ادم
 نومام ا آے دارغا ںی تسرق یک ن دمام ےک کر اقروا ن اوا ی آے جم تو سر گیم کت را تضاد یک ا ےنزای لا
 ارپ ف الطخا ںیم عیش ےس یب روا نا ماکو لا 2 قالپ تاشو اید یتیدرکف احماطخ یک سا ےن

 ںی ںی ت الباع م ےک لار وا اتم ز۶ تہب یادش اقای لا گنده هدایت ںییودب ہیلع اکم شا یوم مم اک یوم
 تفالف دهی را اییماماہقرخاکت ماما یکن ج قاب تسکین الت ےک ها دا پ اککابیج اھت تھی 1
 لات بلا انا

 نا یب اطم ےک ےریقنخ یش ایام رف لون تراش اج لا وین _ باطن لیتر : بیقرت ںی تماهزیقک یر
 ےروازجاص ےک نادعب ےک

 نوا تان ذات لا رک نر لیتو تان کنان یر[ ا9ن
 رعب ےک تافد یکن ا یئاپ تافو لٹ ح فر سلوک ےک زار ےس ےدہ ےک تصمامانیرباعلا نب ا
 6اا یک ماا ےن واس رغ ےک ناد! ےک نایک اتا سٹ ٭ ثا ےن ںوہنا نہ مامارقاب نب بتلم ندا نیز ین

 ۳ و

 نیب دیاحلا نی زا ۳۳9 اہ نواح ارش ےس وکار ات ر رش لا ۳ و

 E اب ا هپ 0 ا وا

 تر رک نم

 لات امر ا ا 4

 اپ )زیا ریپ دہ وج “ناپ ےراعہہکب ج ےہ ےگ اا۴ تافد یک 6 ) ب ایم تان یا ۳ بل



 لاح متلب AF نورلغنبا ر
 سس صبح

 نادحب ےک نا لش ماما ںی وف اسیب کی دذنےک لوس« ار۸ تاند کن ایک د تم اا کاک کیم ارج ناو لات
 ناوم شم اھ لاقت نا یکی مابا ےن “یر یت ےک ناک ایک ل اتا م ار ےن ںوہنا وہ ماما *داوج ہن بقلم ےک

 ۔ںیہ کہ تڑپ دا پ آتالاعےک نا ںیہ ماعا ںی جاب ےک ںوعڑشیاط تصاما دب عوک ید ہم

 ها نر ماش نیت ماکت ساک یوم .: فرات اکی ئاسصق تار
 یاس لاو لو صدای تک اپ اتم کز روا رک رود لو, تفال پودر ایگن يا اپ تو تسکین

 تابه سا ےن نومامہفیلخ بس اقای وگو تنو لاک تاطلسو تستر يکرااکت سا نیا شاید بلک (لاسق) ارج اوک

 ترس و تورو رگ ئاب تشات مکے را زج اک م اراک لک ناری نوصامہضیلخ تار ذکی ہشام زودایزوکن العاھتایکن العااکر عید یک ضر

 دیه سئااھت نشیب توادع مہ اب ںیم ںوکول نا نوچ یر مکن ایفا دی نم ںی اف گج ےن نوما ئاچ یک براد کوک
 ۔ایدرکرتب توات ع ۳۹ اک ناروا ایک وں ون اوجدرگروا ںویم اعےک نا ےک درجتپ نو ان ایک ما لاییرعتس تاب ےن

 سقم نیوز نم نم لس ان کود ناروااماداداکی ضنمروا یش نی ا اربا ب کوم ےس شیدالوا یکی نم یخ ارا

 ہپ کارواای گور ھبدیزریخانچاھتایکر وصام پ تصواعیکزاوہا ےنا ایا سلاونا وک اھت کری ز مد الوا یکم ناک یومہ....: فرات اک رانا یز

 ےس لیک ای کایکئاب ےس مان ےک انلایز ےس ا ےس تبسانم یساب درکواسو کا رکالج ےھت ںاہدوجوکت اکر ےک ںوسارعرو اپ راترکی رو
 ےن شکوتم ایا یوادفپ ںیمرودےک لوح زیلخ ےھت ست اصروا اف روماناکن ان اخ ی ایات الا نزن زنا
 ايده لپ ارد ی با بک کنم کشت یک هدایای ارس دا يا نکا
 یک ید توک رازی زکات یکتا یک یوم

 تسوکحں یم جاے ےن ںوہن ے رغ ب نیک کر یش و دالع ےک منا ے نی لسنیکق داصرفتت 7 نین یم

 نویی لود لو کتب ایر ئل ٹول ب ابساو لام ےک ںوکول یک زم روا یا ین شی روش کت الو

 -یئوہزامن کت ع ۰ 1

 ۱ ین دم ہلا یی یشن نی یھ ںاد یت اغلخ ےس لکم اما لئ س...:بسناکس و یخ
 چیت ید کس لئاق لئ ود ںیہ ےترکفالتش ا رقودر یم بنک ناگ 7 اک و یدارکذاکن چے

 اک ےہ کودک ں هی کے ات مت نیا ںیہ ےس لو رس رای تل شیت ساک منا
 چسب تقی

 تم ناشر کن نیا ار وان کا ار لا لای ےک ہیذن نب مج .....خنح نکہ
 ی باطل نکن منه نب از جم نب نشر عودالع ےک جن ید لوا ںی تفاناز ےک نومافیلف_ لب لات ی

 ۱ ۔ گیت انب

 دویست راف کی ج ات بساط یا قت نب ہللادب نی واحم نر شلادب مے لای فن... واوم اره

 نما کد سد قاتل توکار هیات ضلع تم کت رااو تفاطخ یک اس
 فا کش ارفن ناب مت وبا رف ےک تیصوروا ںیہ ےت رکراظنااک ےن 1ےک علا گول ےک ورک نایک التخاےس سا ےن مکس

 ین )چ رت سبک اوج بتن پف شر یر دوم اپ ے راہ .0



 لقاح... مل ۳ نورغن را

 اتکا اش شابک ایوب ھو عم اک ترا
 ! رات
 لات ےک ایم تدا مرم اناج ںیہ ےتوہرجوتمفرط کت ام کما مت با ےئوہ لمیت الاعروا فاصنا کس نوا

 موج ےک ی کل وہم جوبا فرط کلک ےک سالام ےک برخ: نار۶ اہ کک کے ں ولد نا کب رپ آ( ےک ادعا
 _ناوتسم گال او ید رواد دیے یارک اوبل مان ین ارواتتام گیس ارع تفاخ

 ےھت رر اقب روا ںی ےہ رآ تڑپ ےس لالقتادربصتیانوکیاروا نا پ آے اددنامز کیلا نیا ( مت و یک ل ازت ی الا
 نرم یت یتا یتڑمیکں ویمالسا دوام السا سی یقادوا یچٹا ےن پ آے تروا ےک ت ےن پ آل ےہ ےک ٹچ اوس ےک ناشایفم ےک وس
 روا نار تاب یئوہ یھشپےلاڈ ہضم مم نای گل یہ شوکےس لن یو وسھت یک اطحنا ےک نا ےن پ آل یم تاحفص ین ار وا ںیہ یار روت
 ید لداکپ ۲« اکب آر ک لوس ارز را لو رخ آکے اکہ ادیپ لاش رم لٹ نک ذ پ آلا ایگ حالم ادرس
 ےک ناز نھ واں ویدا کب دایک درت یف ٦ ہا ےن ووا ناک وم ےس یا یداہ ب کل ویماطسا رکے دےدارواباوج

 2 ےھج ےگ وہ نج سیم تسیحے رند 0نو باور ھتاچ ےب دربگروایلارمکجت امشہاوخ اج

 ہی رگادقاو اکت داہش یک فٹ نئافع نب نکته نیمار یه ال در اےک رود ےرسیجتک یم الساودمشار ت الخ را 7 ۳ لزم

 یون کز ارت مه کس سما لول را ما تا ترش لس یر احماپکہدالع کر داف
 من ارگاسم کت فلت سوت اراک رو لپ ےن بلا يا نا تر تمام او لی الع
 لوڈ سی ے ارے لو( لو تراش نام ول یک نا ترش )داد ارت ی یکے وہ تسرد تموکع
 ںولاو ےناھچب ےناگ۔ ےگ نب یل ف کت ےب ی٦ ترضح نیلا روا ےگ نب برف کیا هام "نما مروری زب اک رطح ایل
 ےرضح نکا یماروا یئوہ تسکقوکق برف ش کن سا ءایلاچب ےس اص غیلخ یش دور کال برف ںوود ےن نان ترام نامر وا

 ی ےگ وم فورس قو مل رک ولولدوترواایکں ویاو ےس ناریم ےس ما تاد تزلوک اٹ شک ام ترضن نو مرجان یل

 ےھت یا ےس لپ و وہ ۓارھج ےس الا ہک تدایشرقاوء لو ےک ںوراگاط فالج نافع ترخعن شات... ناسصتقن میا مالسا

 ترضن یر یم سا۔ ینگ دایفہ یکن یم رداد ےس دم اک اک اہک ےہ لش اےک نا ےک بص لز کک قاب یک رطح نک ایا
 ےل لرقر رخ مرن یاسا توق کں وفد ٹوٹ یت رضح نوا یما یو ترے رسو ےت ماشرنروگ ےداعم ریا

 پ آے ےس لاا ر نام اٹلڈ ہیواحم ترخرب مارا یار لر تقاضا تر نمای تسکین باری
 تآودروا رب ناسا زنا رک وناملس ےس ےناجوہ مست رم لو توقف یکم الس ا تفالخ سی رود یا ہک ں یہ لک کو زادنا
 _ یوم یو یز کیں اہک ی ل اح ںیم رود لپ ےک تفاخوام الساوج

 ے ایگ انہ لوخشو ورع یم ساوک نو لت رت نیلا یماروا یگ انب کن اور تپ تا کج یر... نارنج
 یگراسروااط ںیہن وم اکے رک یو ہرئاداکت اج فل یم تفالخرودرخ ؟ےہد یکن جت تابقاو یب کیا و کتو یک ی ر یکتا

 د ایگ آبی رت تداہش نام زاک و لنت ره شوم مار کمی ش یئگوہ فرص م ےن کرود تواب روا تاعا یک یب ںو کے یب توت

 تنم ترالو تفاغ ی کن دز اس پس نگاه ےک تدایش یکن ار ..:تصماو اتار واال ترم
 ںوتموود لیمہیمالسا کن امی کے رک احا تاب ا ی فایر هنر تستر کردن تو کیا لک

 _ ںیہ گورو ایج...



 لقاح... ملبہ ` ۵ نورلغى اترا

 ہک کور وات اب اے دلا رود ناو تاب لذت به روا نصاب <. ماست را ےنوہ اق

 ےک و کا ال دو دی ورا درسا وار اتمام توک ریلاس سی نا اط ےک فل رخ رارور اکر خارعقالخ

 وچ د تا تات ید ڑوھچے ی اکی یو رب ےن یک OE از :ہمانراک اک فٹ نت

 ایه میام 1 ۵ لو نک ا یک م ہذا لوسرر وا ےن ماکی اے
 اید مدرک ےس تابا بتوان ارنا ےک نا ےہ چم کا کس شیب

 اکہ ات تسایح او تدافن ںیہ

 ےن رکی ا چے ر یخ تککرشالب رپ ہیمالسا کل مم امتدب ےک 0 تعامل ماع' اج ہیواتمریما ت رخ... واک اعم يا تر

 سو داوم ترت ےک و التب لش راد روا تیکت یر تاک و شو اتو تو نور لادن ےگ

 ترم روبات تس لیلا ی ملا لک چپ نده لذا کتک
 دم تا اقای تفاوت بے روش ربا با تار وب ما یکت وکی شا یئونہ تار
 ٠ ران: یکم وتاھتالچ وہ ادیپ ہقرذتس یم ںوناملس مرکب ج یقباطمےک ے ات ےک تابجو ترطف ےن ںوہنار کدی ۓئگ ۓانب سین یماوہفیاخ عام روش

 جات لا با لپ تیبا یار فر کس واست بر اسم

 ]0 ےک ریزی ںیہ ر مئاق ہود کہ جاہ ر کک ت تو یا اکیا سده رو وب نان الت کت قو سا : :روداکړ ی

 نورس ثل اغ فبلغ ت فالف روو یر السا ںیہ نبود کچ ہا کو: ورش ںایدنی ددر مالعا ےس شرکای 1تا کیم

 ۱ ۔ۓاج یک وف رط یک جہ کے لادن
 ےن یل نب نیست رفت ےتالہکی گن اعیشوکڑوخوج ارور کن ویو م توکان ےک یز لپ ربع لب
 کولر ریپ یک پمآ الف تس کل نت هه کس نان کنایه ذوب رايگان ی لمس
 تموم ی تم کلا نت ی سوی کس مه لو ےن ںولاودفوکےس ےناؤلاہ کتب رواایک وکف رط

 ےپا ےس لایخ ےک تک یکے دب یب ےگ فوارق ےس وہ ےس کم اتو جیو کیا ندم ترحم دایک در یون ارور اه

 ےل ےک ترکی لو وطخ ےن ںوہنجےناو نورو کوج لمصاح یلیماکوکر کشا مجدد ساایکرومام رب ماھت کور یک او ہذوکزوگزیروارکش عا
 ٠ ےس منین دیش ےھت کک نج ےس شات لاد ےک م اغراب لطم یکی رکی گپ نکس

 بم اکی موا ےس ٹکر ہہ اک ت مکتوب کہنا ویشت ںی ےس رم بہ اک اردا مزا یباش ےل او ماھش لار
 یارک روا طس ماا یک اص ایک

 نی داعماٹڑباکل اردا ایک رحب ےک یک اات تاو شارت لر یہا یک ای آل فهم... ر کما ترضخروا توم یر بز

 ے نام اروا ارتب اک زا لما انچ ای چک تاپ ےس تراما ےن اےک رک تموکمودایزو مک اپ ند سیل اچا نشا ت قی داعم نیز

 تر نکن نادر سرو لب لشگر او عمو ماش کل رکت سی گترابا گریبزشاریگر جورج اب

 الو هر ۲ ا رواوکں ا اکے رکی فرم ار ور نا ےس یک سقم شاخ کت دمو تسموکروارظتشاک وم ےس

 لا لعوءیساذه ینبا نا لوقیو یرخا هیلع ةرم سنا یلع لوقیوهو بنج ىلا یلع نب نسحلاو ربملا یلع ۳ هللا لوسر تیارلاق تن رکب نا نع....0

 7 هک لوس نسل لو تیر سرچ یخ مار نیملسملا نم نیملسملا نم نّیعظع نیتق نیب ہب حلصی نا

 الا هاي اسانس اچ ےتابرفیدوا فرط یک ظیڈ نا اکو ت ےس وہ ج فرط کں وید آچکے سیولجپ ےک پ آل یم
 ( بام )ا لس ۰... ویلا ا مواد مضر ش جوک یر ماد یک ا یکت یاور اگے ورک ملا ورک نویسم



 لاح... نورنا 0٦

 ترا تم یک مزیت رضای تام اس یک اک ناک لادن یک نوٹ یہ ز نب دڈادب عت رض روا وہ یلایم اک یم ںوششوک
 کمانی نادر کت نکو جا سکس روش امامی دور

 تراما نارود قورت اراک لایماکا نجس اکی لاتا شوخ یں وینادرمیکا تی آہ ام زہد با فیکر په .....: خد عروداکں ویشاور
 عا ےل ےک نیل “اھت کنی ین یت نآ ^0 روا ی رظ_رک ورخ جراوخ گر اه رکورد رد تصو

 ےہ لک اتو ریفو موارد نشر سپر یر ما لس کج گن مت سس ک
 حمیرا ياد درگ کیئاکت مک نادنمشہاوخروا تنطلس نارادیوج ےہ حا ے..:ی ایم کیک یر کاب
 راے کرک یک وب یی رک لے تم واک ے یک ت سکاپ ہلفوروذب ےن ںوہتجوکں وگول ناروا ںیہ ےت آر ظن وہ لا رٹنچس اکی ئرادرسروا
 یر تہ نادر ےگ هر ےس الام ےک ف تورا ام یاماک شم لاس فر دتفر سی یلاود قیا د ساوکں وییساع ںیہ ایا
 نا رن اوتو ترطا نایب شک یم نک تراما یرک وا سرطاسو تموکع حرام شاپخاواروا ایگ راب مات راد
 اش گل اگ ناروا ترک مع هنسرکلاع فرصت پلک ارت و کل وضع تودو تو اب تقم لاذ یا ت وع

 )السا ین مسافر اند آ 2ے ےہ ررکتسمولشاویل مان ےک مالا ںاہج تاک کج

 بل شرا ۃقا ےک لونادنان فلو تمولق از یکم الساورابود ےس تتو لا... ا اژلروا مو 1 لایت ویا 7
 یاب اکے ںوھتپ ےک مک ہی ایعوج ںی ی رخ هو مات مور کنم دفاتر مووی

 ۔یکماقدانب یک اما تموت یارک پں اہ دوا ںیم

 ںی شوخ اید پرس یکن ا ےن تنللسو تمولکرگاھٹار سراب راپ ےن ںورٹروگےک نادحب ےک ےنوہ ےس کک اما تسمو یکم اون
 لج شم السا کک اک اک وات یک ایون تب سر

 . تفاط نمک یخی وا رکا یئاڑاے اھت افغ ےس وا تیپ لکا دع لوڈ ےس وک ا ا
 ريال »ره باس کشش یم ےس روپ یھبے ن ںوہناے لات نواب ره ےنرکمئاقء انہ کت سود تراما یا ںیہ تراماد
 سیر وک تا یم ںوگنہ خود نورد ملا ب رفملراایلرکل ٥صاح فرتو ضرب

 ے گود سا ضا لوکی! ےن دردی کس ملا یو یک ےن سک ےک ںونارلسم کا :؟لاوس کا نسوا
 رکعت هکر اور تی کت راما تم ایا یش ناک اد اج یوم یا لو ےک تفالخو تراما ک
 - لب سرا اک ی دع لات ایاورو لب اپرا

 هی لا لوس اقای دوکم اط 2- اپل ؟رتساداشراو ما ےن ںوگول ن اکے ہ سونا ی ی الساروا لی کت اشباخ
 تاشہاوخ اج بس قادر لا ےس تنلعلسو تموککت لو بہ ء اھت یاوبل یھکاک ہت ںیہن وکی :یرفوخ یکں وناراسم اتار الھچ وک اواشراےک
 یب ےھت ےس رک روکن وقت ینپا سم امفو شن یک ودول ےک وہ روا ئاوخ یٹپاروا یف نیکی ویماطساروا مالسا ےس افت ےک بروا یارک
 ایک م ےس یف ناٹنو م اتاک ی اروا ایکو ںوکم ر کر آیمالسا تفالخ مکے نے بابا

 تیره و 3 کت فرات دی ببس یکوقو اڑ کیا ںیم بابسا ےک یت یکم السا تبوک ..:ببسروا کیا اکی لت
 ٠تنطلسو تمولکن اراروی ونڈ ند ےن ٢ ںیم مات ںی یٹوھچ ٹو ےج ےگ وہ ےک تہب ےک تداعلسو تموکعے جو یک

 ےک تل ر وما یجورواےج ےتاجوہ یکداحہضیلخ الخ یکرڈنولرواارسہلوقےک وما رسا ھاءرازو تاقوااسب ےت ےت وہ ےر کا فالف ےک توک

 امور نو فرا رج واین نرخ بط ے رفتی نہ نامل مان ناورم تیم د تاق کیی



 لاص.....متلب ۸ك ۱ نودا مر

 لک ےس ر ےک برع ند زر یہ کک م ےک شرب کا ایه بدی زا لاک ویھگروا ںویونجہا ےھت ےت وہ کلام ےک ےن کر یفسو دای
 ےروط ناک قوام یلخروا تنطلسلارزو نهال ےک تاختاو ےہ روا کو ناسا تک سري راک دا ےک
 رظ_نبپ نام ےک لوصا نارات یو مود پس زا اس روا یاس زاب ںاہ اک الس ارادو خدر نر پاک ونامل رکا: ےاب دے د تداہش

 تروا ٹ1ت تبوک بد نداربےوکم الا اھت یش دشار تقالخردد کا یہ اھتایکمئ اد ییا ےن ءاغخ نیک ناروا مک وا
 ےن ںوم قر یخ روا کوہ راے ید کروا فعت رپ ںویمالسادوا مالسا ےس ےن رکک ر نوکن ج ےھت لوصا یچب؛ قوم پ اوز تموت یک ں ویم السا
 نیل ٥صاح یلایماکےس یدناپ یکن
 _ اع والف رہے لوح ںیہ ےس کر چت سر فرنپیکں گول نامی حب ا :گواےناو ےن ببساکییداب بیک السا
 ۔ےت نہ ببساکی اپ یکم السا تنطلسو تموکحرو اھت ایک نلب تلے رڈےک تماماو تراما سی

 ۱إ تیقیک م خوام ]قوا
 | ۲ امیل یتا یابع نشر نار داف
 ئے رام لثه ر تفالخدب

 ۲ روصنم

 ےگ ےرام ته لگن نسل نسل جج ۳۵
 | اککدهپ بقلم بلاط یا نبا فالخو دہ
 2 یو |

 نادرنچ ل زاومارواهرصب نکند ندادن عرب هرم یا
 ۳7 بلاط ال ۱

 تبوک رام ارواےئگ ےک نت نیش نیل هدر | ھالا

 ۱ ہں طیسان ان تال
 2-۶ داپ
 اطا یی لش ر ن ب ن شار یم ٠ م ا

 . دشا نورا
 دادی ناخن یدین ایم. عم[. مادے
 یوم ا یئایفس ۱ تالغرب

0 

 مالغاک ادب ےک ےن رم ےک یا ل ا فک ھ۹
 ۵ اتڑلے رکھا :اشایا سلاوا از یونس نو نت تفالرهع

 یوم لار ورحترواار روب ےس مے نوما



 لڈارص متر ۸۸ نورظنا را

 | یاب ت تامر ر ا ہک | ال
 یب دباعلا نیٹ

 کک کر ادفب کوہ رآفرگ ..| نیزباعلا نیز نیر ن بین م اق سیر | ناقلاط | ا |
 هتک گاج علم مگ تل

 لس تواذب تو ن٣مام نیم ساعت وارفپ تفاظریع

Aگا ی یتیم فر ب  

 ٠ وم وما رای بلا | فارطا |_. هالعر
 تریاک . | نسا ٠| ىفاضرع

 اسب : و

 ا ےگ ےن را شم ا دیشی ز نب نیم نیک نکرھان اک ےفوک 0

 یولع تالف

 7 ۱ مت
 ںوہنترنچ ےک ںوتادع ےک یعص ۳ ھ۹

 | ل دپ “وسما یر تہہ
 ٠ وہ
 اھتایلر کش وک یولړ زنی یک ذوک رم
 ےایلرام ۰ 1808+1٤ نب ےر اا

 یوم یوم 4

 ےل اروا ے اخل

 ھر یفد ناتسربطبوص رک کبک نبت | نات ||. اھ
 تایم ت اےک شڈراوج نی بالا نیز م | سا
 نیرو ڪت رزق لمم نر

 | تو

 ناے فرطیکت مولا لج یب تہب ریال تن ام تموت ترابا وف اقو ےن ںوہنج یی کل وکول نا ترسرہف قم

 قا ےس ےن رک اش سم تس رف یا ولور واو یک یکے تت یر یم ںیم ب ااا ےک ںوم واخر وا تہ ایاور یر اترا ھت ایک ورک اخاک
 یی کات تم وکک نیا ینا دع ےس یس اع تالف ےن ںوہج ولوو ےگ ہر قاب ےک یہ درک اھم پ آکے دیما نو ےگ ہر
 م را )مک یتا ایک کک لا گل اوات الام ےک کنارم لایک ل تاو سم ت یئ شون ا



 لژادصح۔ می ۱ ۸۹ ۱ نورظنا تر

 هخ سقط یاس برج را یکءافلغ ےک مان: نار ینا
 تالاعک فا وطلا کور چبر وا ےس لاتر م ےک تمول ی اپرا

 ے کدی ےس مان ےک یک ھے وارتا ب روک اچ او با کب رخمپ انگل اس مور هری لا. : موقت گروا سلنا رز
 و نو ی لاسوسصودےس مالسا ےن ت تکا تاج کوب تخ ہدایذ ےس شی ن اتات رہ ورک یا اکیارفیپ لابی بت
 کتا اراک داد ایک ےس مور لمت یل رکو ر صا میر فست )م وقت لو ال ت رکن رب طخ ارگ ایا ڈور تم
 را ارم نوا نوه ر بجر الرکتقدایک نر فرط کل تناسلی نان انچل بل او سلنا تاک وہ
 ے تا ےن ا ذرا کلہ شر ات صا سود ارل برخ فرط ردوا
 ۔ایلرکرا اقا بیم لات

 یا اھت لیٹا روا ہدرام ہہبط رقت ایمرد ےک یا ....... 8 رکا رواق سج ( و ڑیلوٹ )ر طیلط تنطلساراداکں وہاشواب تام ...: :(کر زار زر
 را اور تا کوی کارا ین روت ای مانتے گمالسارکب کلا کنارم قلم
 لوماشاب ےک علا ںج اتاکں وہاشداپ ےک لاہی بق اھت (کرڈار) یز راواشوااکںاہی تو اب سکے ظن یئارہ ںیم
 ںیہ ے آر کن یب ہگیپ مہ“ تاعقاو ےک تموکع یکن اروا بسناکجتاگء اھت باطخاک

oید تل فر کیادودص ےک اھت شف کی ارت کی الا ٦ے لئ اس یل نج ےک مور ورک... رکا کروا لا ام لوچ  

 ۔ ںیہ ےک کر یے راھ ل ایج بر کوک سج اھتا درک راک ور ناپ بواد اشک ره سه س شام فرط
 ےس فرط کی کوما کارش نیو لغ پر قیر < سبا شجر تش ییا یا ۵ نایب
 ر ں وقر ککے ما ب رغما ںیم نا یکی روگ روم عسا ے ںو رک السا نر یوگا راک ی کا اتری ینو کتیا
 لک قلم سل ده با تاک اک

 اھت لاوہاڑارپہلباقم ےک ںوفاملسم

 واز EEE 2 0 1 رنز ب یوم ہی رفارنروگم.... ان وکندوا کر ڈار
 قنللا اوہرب بس یئوہادیپ شر سی اگواشداب زیر ناب یخ نوت ین اے قاتا ھتای درک نم تموکعی کوک ئب دایذ نب راط مالف
 اھت لا ڈ کرک اک یر تہب کروا ترم توبوا وچ یی او کا "رکا کس اےک کل پاپ تو (ایروظ) یم یکن اب ےن

 س یاشرا زوو ں وب کا ترس کل وتو لری یی کا فو ل... :تامازقاےک باب ر کرو مک اڑ ترول

 o 1, 1و یب یتا ام سرت یا فنی ئاچ ے ےک د ےس رغ کلک بی ہت باوا
 یک امام ےس نا ر رارک یں اپوروااو د اهر فرط یکراب رو یاش ےک کت سرور ناما ارو وم ایپ یک تت ی تنم رق کت رش اوکں ایل

 ادات چ باتساب کت ص یت اقالے ت قراط یم ےت آںیئاوا 7ل ئاو تما لاراد ماسک ی ھ موان یب اروا

 ی ارس لب هری اشحو سل تار سن پا ے روپ تاک ڈی ر تم )ات روک لس نیو منا.
 ںیھکید مک تمام کت یاد سا...( میتم)لےہ یلاخ اب لت بال... 0 شل بیان ..ه قد کرک
 ورغول اکا کرا ناروا( بیطا م ) یکی رص مروا( تاع ةف رمزا خا) ب انآ یک یکایک ن بام الع



 ٠ لا مرج هم ۱ _ نورلظ اجرا

 ۱ رپ لمس رج ریل و قوت ست راپ لار کس کک ب ادارہ

 یل کوس نوا یکل صاح تزاجا ےس ریسحنن یوم یما ےپا سیم ڈ۳ رک ورا تصرف ےن قراط....:تاحذنف یکدایز نب لراط

 یھب رقبا دابر قا ےک س وی رکو نشدد الع ھت اےک یقراط اوہ رو ترول اس سنا کرایا دد ےس تیم کویہ اپس

 لج ےک( ںس الارق کا زت لا لے وم ے اڑ جج اک یر ب روا ھت ایلن کشی ام اچ کیا رکا اہیں ل یی یان اے یقراط یھت

 شاتر ور تل ید روا ارگ رخ ستا یک کک اں فر تے فرطیرسهدایک کو کار ج) را
 یکں وت ینرودناےک سننا ےن رکنشٰیئالسادعب ےک ےنوہ ےک تاباقم نا ںیہ ےک اف راطر شے تبسانم یک مان ےک ساوک بلک ماتم
 ےک ےن اے السا حس تیعمہ یرارزب سیل ےک رک وک ں ویئاسیع وا وہ رک ڈک ےک مے یا 5 ی رف یک وک از اب یک ر فرط
 تمیزغل ام اسدتہب یٹوہ یلایصاکن مہک مس ئاوکں ونارلسہاوہ لب ام ںیم ےتکس 0اک یداو خرم یب واں ںیم واو ییا اک ں وج واں وود ال ےل
 نب رفلباضاب کیا اوہادیپ کیر ےس یرومانروا عو تم تین ام روا یر خ یک حت ےن یقراط؛ ےوہ کت ام ےک لوسالخ یک لراس ایات

 ہن ےک آں ناچ ہن سیم کک بج روا اج کروم ےس عت ک کں اہ اذہاوہ ےک سم کلر یخ ےک“ تزاجا یریمر فا کچ کا یب یک
 یاد ایک کے ل ےک ےن رک نئ سناتا ےک کشش یا یم یار ھر ور سرقت ال نور ےنپا ےئاجہ راؤ مڑب

 کر ورم ماد دا یار نےک بردار کر ماشاریک ی ا بھ نک

 ست یمن کر اپ ےس نایمرد رخ روا جز نيم نوت چ....:تاص فک ر اطروادم 1یک یوم

 يا کات ار لک دات م کیوبا شاہد کک اب کی ار کوہرادبنب رفت کت اقا تاک ےپا ےن قراط :اھکر مر ق
 تج ںی نایمرد ےک کت امن اروا ےنوہ اد سی ماشاوہاترک وک طط تق ےس فرط یکق رشیواایکع ش تمل ام اس تب ےک کوا ربو دا توک

 اھت ایک دارااک وہ ضاح یب تالیف اراد ےک کک اداب ماچ نات کا ۳4 ایتروا لو

 اتارکاچ سیم فرو نا لر واتس ماسال کن ول کلی رم کت فرا رد فر در ۰ :یباو یک نیم

 ےہ ےک ب ےک آب کوہ ےس ا یک یک ج تفت آل مارو ضیا کاری ب کوب ار کرج کا ًخاوروا نانو لوخشم

 هک سنا ےبا تقو گور داد او کر کر رقم سج رب تظافح کت اباقم یدعر سو یقذ مکس ا ادواایگکر
 زیر مقر قا کا مات تسولن ان کت یار کد راهچ فاکس مس ناشر سی ںوقالع

 تا ےس ریو کا روا تیت لاب س و دهب ےک سااوہ لئاو شیم نادریقر ین یوم سی ح 9 ادرار

 ناوناور با شد تفالفا رد

 هلال وفا سیقلع ےک یئالن باوج ےھت راوسراب ںیناایآھتاہ ےس دنا کوچ تست لار کانی... :تمزٹلام

 ۔اھایکن یم لادب یب پا کج پا
 لادوا کشف ٹناڈ ها لب هر طفل والس وا تار یکل ا ےن نامیلسذیلخباوہرضاح ںیم تفالخر اب ردریمن نب یو تقو سٹ

 ند سید .. ۔(میر )اشرف نیر ج)۔ےہاتاج فرطیکثرشیکونج ےس اپ ےک نانی ارد ودرواے ات رد لک یبا ووایو.

 لام روا فور کرک یوا ییا جو یکے نوہ رد لم سنا ےک ین نب یوم ..٭۔(۹۶ رقص س نل یش ا نبا ئی )رد ۱۲۰ر صا را اد عم جخ) یکر یل ربع

 فی ذات ها لپ رط نا لک جا ارگ لنز نطق کت عترت ید ےس اھو سام تودو
 ما ںی ےک جرو نک کام ےک م واال ارے ےک د کک اے والس ھج ےتالعتتہبےیبا یم فارطا ےک تاعکق راہ انچ ؛ےاتاجانڑاچیک

 دلو دلل یک یم نرالا یک جام کاڈرواو ×۶ر فصل یراع ناروا فش اح اکا ۸ر نفی وا(۱۸ ۸ے“ اھتراندو سننا اج یف ت اسارو' بانکی رہ

 ۳ ی و



 لوارصخ....مشالج ۹ نورلفنءاًٌقراح
 ۱ یکتا لای کن راک اک

 نیر ارگ ژن یوم ہد یر ھا یکے ےک ےک نامے کک ئالسا سل لاو دادن... کاری
 تہب اش تم واک اہ ےک یا اھت ناج دوا لشاف از کی دے زحا اہک یک یک قم سنا توک یب مع ن٢ ب ویا لاعداد لان ےک میش نب
 "روا ےس بتاج یکی طاطخم اپ رد یھب ےس د ےس آس رکی ار کک ںیم ستارت ر وپ رک حا ےک اا کت موو اہ وچ ےس بولا ےہ نم ےتالعےس

200 ۱ ۱ ۰ 

 َم کتے رصےرصبد ےس ےئرس کیاوکل نا لک نفخ تقوا آتے لو روی السا نا : شاخ اک رام ٹل الچروا رو تاگ

 رقمی فر شوق يلاپ دو سپ لب طسو اھت یارک کی لات قرون مقر نوک را زمرد يک
 یدعرسروامندب الف لا هو ۳ ê ںوراوگنیکں ورداہب ناملس کز یے اتو وک یکن ایکو پە اک پاطروا

 نو شرف ل کے یکس لنا Vora یک فرط ی رود یکن وشب یہا نال ںورارزہ ےھت گو نا گاج سی ںورد ےک ںوڑاہپ

 راکت گام یاس اف اب کل وراوادگرافک وجوم ی اقا روا ےہ روہ لو سیم تاضوبت

 تیل لاک ے ضعیف ےک ںونارلسکں وقالع نا سلارف لیا سٹ اھت ات اچ لم ومو مالا نات ےس لات تایپ تو الا شو
 7 دام اين نار مدح کشا جت

 ےن اذا اچ ےس را ےک ری کوم نمدی رحاب ج واین کھ تیرا کک ل ارپ نامی: وز” کب ویا
 حس تولز ی نم بہار کرک ٹپ یم سان ا: برق انچ ......یکہتاور ےک رکےت یار تس کت ویک سن اوکن عج ننلادبع نب برج
 یر حر سوکی اون کام نج مقپ تمولع یک دنا ےن دی زعل ایک نہر فیل یک یار ککے نا جم ےک آل اردد اکل ےس رکی ارور کس رک وز
 ابا د حا ےک یا ایک یت ل ب اک بط تروا یک ں اد کیا ےس می انچ ید ماکت صح ںلاوچن اپ تسلقےک سٹاریلام دوایکر قم سیم ںوقالع
 ایکو مد یش لکم ارل ا ۳ کی نافتاءاومرو لے یگوداہب تیاہقروا سیکرایت سی ےس شوخ یکداہہج فالخغےک سا ار کلام

 نیو فلک. کک ںاہی لات ما وک ٹن شادبک نب نشجلادب عی کس ا سنا با... نشا عن بق ردیع
 ےن( قی فا یلاوزل یہ اوفمنب ہلطنوکی ٹکر نی ین رب تساوخرد یکس نا لئادعب ےک نک نر رو سلنا هات بناج یرھلسم
 لا نب ناشر ب ےک سا ایکس یاب یگوکل یم تصلنامز یس ےس یا یکی نار مک اس یگاہڈاوہ اد سیم سنا کلش عام
 ہدیبعرک گا یک ونا نب نیم دعب جیت اپ رپ ین رو لا یلاو ےس فرط یکہ قی رفارنروگی لم ن کشادہ نیاہدیبع 0( دد...
 ناب کل یہ ےت کف التخا یم سا نان نم, ایدرکل وم یھیڑک ادعب لارسود ے تصو که ات اچ اہک ایک رولو کما * ےہ یب ایک ل وزو

 نر کل انا حس فرط دف رکن رند یار 0 کن مش ع ےک کا ل ارب: کربن م
 ےک کاپ تاند ےیل رح! لا ود ےک تموت ییہ ارشد کک یم یو ےک رک وک ارکیده پ رمت ناد زر ےس کاایک

 تمواک لاسو دے مک ایان ےس ب ےہ دایک فالخےک سئارف ںیم ہاوس و« لاو یم سنا ےس فر ی کہی رفارنروگب ا ن کئی
 رایج فالخےک شن گرم لمس ال ولوت لاو بدو بکر کد تم الیہ ر نار اک ص7

 ایی دل وز شاک ری ا آتا تم لاما تہب یم گنج سااوہرد آل مترپ نئا ےس یکرداہب یئاچنارداایک
 ایگایکپ ے۲۹ فنر ایرنا تالاب 9
 ۔ےہررتکی انکا اہ ےک ی لالا رب ۳٣۹ )یلاک ایت و



 لارج... ملم 1۳ ۱ نورلننا نیر

 سنا ر اور قمر کس ربا هو ات ب بتم ے فرط یک تیر فار ترب اچ نہ ہٹایا کا :لولع ناتنریتع

 نہ ز ےک یا ب الس اک اع فی السا اہ اتکا رک ےک ےک رکداپج تدالغ ےک ںورفاکروا یک یم لرستان کلاس اب« اض وہ

 ۔ی وتو کسر نشد کں وتدل یت یک کیو مرا نم یارک

 رام تارا اکی کرن روگ کس نا ہم .لیم ےن یک نشان ب کما دب ےک سا ...: یکرہق ین نم کیمرہ
tskیا شے اک کی 70 ید سوت از لا کت سل )6ے سلنا کمک  

 ںیم روو ےک تصولفےک رکل اصیتسا اکت سول یک کر ایکن ای ےل نکا جاوا سلب نیز عمان چ0 شب

 رام اچ لا ہد ت سوگ ے اص اظ ان شان ب کنئادب کروا یھی شر سد تاب ےس عت نہی سا
 2 -یلاپ تافو ےن ای حا“ ا۳۳ شام ماتم لام

 نما مل ار نده سه بش سنا تصرف مر کلاس نم لا شب

 یاو درب درکوم فرط کیا رکا د بدو درک ادا لا رب کس کاپ کارا وہ اناعا ےک قاد ےک بب شایع

 نت مارک نی وہ رایت ےک ےک ےن لس بسه بس کک اہ ےس ےس کردو اعز ورک یاد ماو

 لا ےہ رر ار یمن نود نر ر: کک اربع لب فتو لا آل یم کپ ناریبم ےل ےک ےیل ہلدہاکنوخےک نیشن

 فای مقا تموکیک شک بج 7-0-0 لر یھب شب نب ٹری تسکین اقا لی کرم

 اقا رذکلاس

 ےک سئاروا یک ھر ورازل گلاس لو نبا٢ بلاد یل تم یئاذجہمالس نب اھت ی ہل: رک بس :یازچ مالم نب اھت

 یکی اےس ںی یکم ورش شلاق ےن ںولاو قاب رک یک کی روکتا ےک فاسناو ل رت تیب ےس کا لاسوداید هر اےس تموم

 یک لب وتو هد ئی ڈے ےن یگ تمواع

 شونایزورکوہ سا یلاو یار ض نب حا باطتلاوبا ےس فرط یک و رفا روگ اوفمھ نب ہللظن نارود یا ....: رارمض نب ماحب او

 نا باطا وبا ے ےس ےس یا یب ےک کنملدبروادعس نباش ی رک ل ویت تع اطا یک ا ےن سنا لئاای آس نا شی اھ ےتار ےک

 ہہ ےک قصار وا سارا بم اصرار تابه سرکار کت لات ی شرت ما قو تنور

 ےک ےنوہداپ ٦س ںورہش اڈوں ووا نا ےن ب الاولاد پلا وہ د اکو یر ٹو امیل طر کے آے تز امش لای لر
 اد ےس ل

 سرلیک ھل اراپ وک ا ت م ان ےک نشھ روا یار ایڈ نے رگ لہ ریپ ےس ہعو کت شوش لا :یراکداپ آی کں وکول

 ےروگن درا لا اھکر نب 9 ناک ادا د اکے رکا سیم نامعوک ےس رم اگر صنم ان ایکس اے تام یک او ادا

 روید بساط کن تنی اروا یا آس( رش ابو یخ )دور شرا ن یم دما اپ سپس من کس در ارش لا

 گیم ی جم مارے دہ اش رے اد اش ا یکے

 کسر تنم لوس کس شات مضام لخت یک

 چی ران رہ ہیلع ساب ےک یولسلا جایفا حرب ۳٣( ۹۴ )نا ۵

 کے سرما نیا لئاک نج را8... روس لاس ےھت بر ماش یاس ماسقےک یاءاوہن نادر فکس کس ناز یو اس

 (دورفص هنلم)ب غانا



 لا ح.... مج ا ۹۳ نورظند یر

 ےک اره ےن لا یشہدایز یردن اب رقاروا بصحآییوق جاز اتو راک و اگ یا ےک برعباطلوا ....: را ھاکب الف ولا
 شاذ نج جشن ما نر لس ور کیر وز یو قلی ای بد مرور گراد فر طبق یکے امی مو پا ےن از

 اڑھکرہاپ ےک ترامار وج ےنراادیکوچ کیااھٹا ےہ ےناڈ لامددرپ ہنم لیس: ایکرومام پاک عاخ یا ھتے شش لوک نر کوہ وک تاور
 ہصرکوحپ ایکالچ ےک ںیرکت سردوکل ا وت یکے اچ مور یھر گا کاوہ ابد باوج یب لم “وارکت س رووا اقا لب سا اقا لوہ اھت اوہ
 زبان رگب لطمه يا نام نیر ساک بیام کس هک لا کرافت سم کاره
 ۔ایلرکہ ر ولے انا تموکر حبوا ول لاسر چ ےک تموت ی اش ال۸ کپ آپا ےس بالضاولا

 ینا لاا وم کج رور ںیم یارک اب ےک ساای آر کوہ سینا یلاد ۵ یا ڈ م مالم ہرا دج یکی ارب ...: فرو ولی لس ماش
 تموم »۳9 له برده نزار کت اند اطخ ےس ہیر فا یلاو) بیع نب نکنرلادپ سر لبعم لان
 یک تاک اا نی د مایضاوک ماکےک تموکعد تراما کس ا لیسصر وا کےن سیم تا ےنپا تموکعی ےک س انا ےن اھ اکہ اور ےکامرف
 لک ت مولی کما یب ںیم قرش یئگوہادیپ تشلاخخ سی ہقییفا لئادحب ےک لا ایگ م ےک رک صوکحی اسود یئدارکک حی ںیم ںوہورمگں وٰڈود ےس
 ماتا ےک ےک اھت برخمےس جو یکں ویناو رکن ویلا تم پرو ںو کم ےک ند ےس آن اراک ی وما تالف ییہ رو رئکروا

 ۰ ۰ کلاه

 مانع نوت نو گاه مات پن آانپا تلاح یک رسد وفد کراتا ون کیا سنا یا هد :کرفنترار پکن ب فسا

 لاین ینا تراک معاق ۓئاداب ےن رکشلےک ںونارلسم رس ںیم سٹنادوب ےک ساای انی یماوکرٹیکین نکا کس جہد
 ارتب فس ےک ےک تاما ییا ےک یی رستے اجد و کن سریال ورود لاس کیا ک یار وا ۓاج یدرکم یت ای آی آ
 ہپ ےنوہ متن دم ہی ییدعب ےک لااب راترکتصولحق اطم ےک طر شودش سبط رقت رام ارادی ککل اس کیا ایک تم اوکو
 ار نو وہ ےرہشیزیم ناہجج یر قت افاشموج نقش عمر یم ےن سول ےس وہ لاو نش تراب الراو رکن ییا ق یک نار
 تملک لر سن نت زم تصوف سوگ وخ تہ ےس الش کا ہیر توا ریت ام کب لک.
 ایل زم ترالاو

 یٹرلادبکک تں اہی با اغ یادوا ےھت ےتاجوہ 0 بولغ ںیہ کے ر ےس قی مط کاوو رکن ولور کرم ییا: : الا ناار
 اس یم رش بج اپا اھت یک ر تپ توات کر رقم اج نک لیک ےس یاری کب تسول رود کر ای آں نا نیس لو
 کل ےس د توگو یک راباو تمولع یکن ارواایک وکب ماپ یک نا ےک کرب جاور نکہ باب ےدوہر ہا( ہیسامع)ےلاد ںورنج
 (مرم)۔ےگ رک و دنت ہک نا لار ر لارہک کک اہم ےس رک موخر کہ طط ےک لیک ایکو رص ںی قرم

 ےل ےک تیققاو کزن ےر روا ںیہ ےئ وڈ پ وک اے کرے ر طرواریار جلف نریم اتم کر یس لنا
 کک چ رکا رک راو ر تم تھ یکے یکے سٹاک یاد اظ قاو مہا یکے ک نب یکل انا ےن رومال اک
 یی« لیفان اهدا قاو یک ککب ج ے جو لاےایگو+ ایپ ہدایزےس دح قوش اکی یب لوان ںیم ںوگول لک

Aلنکا ےس لا ین گپ اں ےہ کا جلد نحو نور وب هک زیرا نوع لی و تاک  

 رتی یلاداشد یز سکس شام ورم جا ےن ںوہ اتا انھکق یاد ہفاضاب ےس لیصفآرذ ںیب ےک زہ یک پ آپ نوت اعتاد

 ےیل اردا چ لاف کج اپی .....٭ ےہ رام ب ۵۹٤ر فص رسل ) یراذم نیا راتروا یش ایم ےک یئاذج ی(۳۹۱ف ٣ٰ لج )شا نیا لا یر...
 نب لم یم بانتں ا یٹرپ ےس( م۹۹ سففص سد لورا نیا لئ )کج لا ےک وہ ےک ےک کام کہ لرو کاپ ےک فس یا کے ٹر

lr feدی 1 < ۔ےہ رت اھ نب یم  



 لّاسح مت "۳ ۱ نەدا

 تش روک ازم کاور ےن ھتاکم طی لام وموو اپ رقت مالسا نیل اھت مر رتقا حق ےک تما نے تن کیا یت
 ایا شو ییا تا اھت ایدڑاگارڈنج اکی لایماکی نارکاٹ یکن ات مانےک تعطلسو تمولکیکن او اھاہدرکل اےس بوص یئاوک

 لاردا رتا ما )قرص ںی اپ ےن حج ےہ دا زد بیس شنا یاس تب« کات
 ۔وھردایھ یلر کہ ( ساناا نکا ) رےہ یک جے ںولج :ایشہو جہا یگئاشروا بیت کا اور تنطاس سیم لیپ

 شموآنت در اب قفل تعمیر کما والد یک اےس یل آمدید ےس ص یک اروا بیت م

 تالاب بس رک جماران آب تو اٹ منا بی ترا اش تقویم
 ےترک رز قدس کر ما لاک چتر کک ما یوم تصر رواہ آی یدنپ روا
 ی افت یکی رد قشر نا کت تو لات تلکس ںوززچ یبرسودووالعےک ںورییشمشواو زین ےھت
 ئگ وہ فورص تر رک سر تا ےک یھھید ےہ وہ سونم ےس یدنپ شیوا تداوم کنم وے بجے

 ۔ایگور یقاب یم ییہ فرص ایکو ا اکل وج یک یک لود ایک کک اوہ یت ےگ وہم لتا ےس تما اح یکتا روا

 یل مک بی ان نم ) کر ڈار یم نیرکا ںوثو نا اھت ایک ذات ںیم ہنامز سج ا :(قازرل) کار
 نا تاحةنف یئالسا۔اھت مو یلوٹ) ہا یاط تم کن اداس اہ یھتکل سصاح تول رب زرکر اما ےس تموکعتقوکار ڈ واش ےن نی اھٹاہ درک
 ٠یا( اغویس )طب لک یا کرصاھتایلرک وک درجش بس ےک سا بج رت ب رقت ےن ناروا ست یہ کک کک ا کرب ب ںی رفا لاش ں و
 ید ی رو دا بہ نے جب ی 7 وت تموکعر مز ےک .ہطنطت یلاو واش دا کس نانود تقی اقا ات رڑلاومبا ار باس

 ساک اپ ےس مان کس نایین نر مج اھت نیفوج مانی و ےک ڑیسر قت اھت نیا اشراد ہم زاد اریاروا تفت کن اس ال
 یاشباد وکی روک پا نیا یقباطم ےک روتسد ےن ہطبسرنروکن یلوج کی یر ہعو یکے لو نیس کرانه

 یو مسیر سا ےئا ےن( کرڈارا) نیا واش اھت ابد راہ رد ےک نب اواش ےس شون کے رک صاع بیترتروا بی ہت

 رگ نجات کا امشب تب کیا ای درکر نیک لار تورو شب لو او ارگ اپ کاتر اوفگح رکن ال
 سا ےرسود یاب یک یو یت یک تڈ اش ےس کر ڈاک اتد فام ےس یک لپ ےس رجب ا لواک او لایوہ کا بدی ےدع

 شیوا ماتا وج تپ انک کت اتال ےس کر ڈار یل رکت سرد ناس اھایدرک اک اک راگ دانہ رپ ےس قاد کا مش
 ۔ایآ جلوس حتاس ےک ایٹم یار کوہ تصخر ےس کرڈاراوہہن کت اصل ددب یک اوکک رڈادرکاھکر 2-یک ضفو

 لاو )ریست یوم 1لیا اچ, کل ورک گزگرپ ے ںوناملم یم بارک  ناھٹیپ وا... :لزاسفالخےک گکرژار

 ےن نیلوج اھت ترام لاراد اک اں نادر اش روگ کوھ اےس باج کی وما تالخرادج ات کلام بدلہ تست تیر
 فر کل را ات سد که ساب سابق کارا ےک کن ایج ںییئاکش یک لاداشردا یخ زم ییرنہرس یکن یتا ترین ایم

 بر لب یمن ےس ے نس تالاہ ےک ںوتیمز بار اشروا ںونا نے و مے رک ارا وہ شیو سچ سیمہلماعم ساوکا یوم وا اوم

 شواو وف راط تا ےک رگ لو وس چاپ ےکر کمولم جام اک اپ ےکرکل عام تزاجاےس نش فیکس یہ تھک روم یزیرگا
 ب یوم کے اتوم تای ےک ل خرو رک کتور ےس ےک ےس کرا ٹول لو اس کس ست هکر و پوچ راچ ےک نوچ

 زی تا ناک وو زی رگ رکا یتا یکن اور فرط کایہ ارگ کرایه رم کین شم نریم
 وا ئاہش روا ایج نام قاکف ناڈوک وم وا. اہ یوسف ںوناملسروا قو یٹوخ اب ےس ےض لاح اک ایکس اول گل ارپگی یو
 ر ۱ فراط توما ارج رو ورک اعرب ترک اط ںیم نشو ےک رک وح ےس ی روک لقیرفا لا

 ےک یا کتب ادوار ماقم سنن لھپ فراطای آ یئاودعب لونذ ےڑڈوھتیک رک کد ےس لومھع ہی نپاوکت اماع ےک تعطل کد رک رک



 لقاح... le ۱ ۵ ۱ نورلغنیا نیر

 یکل وقیک نشوجروا نم وہ مت ں لے را ےک ف ا نایک هد اخرین یوم برو افی راط ےس مان

 : . یی ینا ھت ےس ا 1

 یک یر وے سود ریا ایکن اور ےل ےگ ےک چ س کاور یک راطوکک یا سیکرات ںی وفود ےن کم ٹی... یار یںوجوط ۰

 اکیا لود قوا بروس شرک قراطیدرک و0 تکر م دق یہی اپج ےنںیولینرج نوور ن ںی راورم

 لپ راهي ال محفل نا کراس قوا برود تا ےک یک نب فیر طرا

 لاک اہے رک وا رقت ماقم اےس روپ( ڑلارجچ) قراطلا جے مان ےک اف سا کت تقو اوچ تاپ دسال اتا از زا

 ےاوچک کیا اک وج وف لدٰدداچچپ آے تیجمج یکرازب سٹیل ( نیا واش )کرڈار کا ایہ ےس ہتسارددایرف ییا ۓاہڑب مد فرط یکں ومج

 -اوہہلباقم لٹاکیپ یاد ماتم ےرازنکےک ارد

 ےن اشیا وک شے دہن یں یا ےن م ناں ےک رے افا بیرو بیٹ رم رشد یخ قوم سا... بنکی مس
 هاربات انچ یت یر یک دمے ےن رٹ ءاطفا لپ ےس تقو ےک ارقام ها )یک سی ارتقای ےرازکے کردن

 ٠ اقا سنا لات دس اک مان نیا

 ے ےنررکادا ناباش سا مروا ےئ وہ ضاح شش یابد له نا سنا تسولکرڈار بج اڑپ ....:ےچی یے وزار

 -اوہاویپ قوشاکےن رکت ای رد ےک لوقاب ہیفخوکک رڈار یکت ساوخرد یک ناگ الاتہپ ےزاورد ےک دہن زاورددپ

 -ایگب ناج بکس هاو ودایپ رواراوسےس تہب ےک 7,07

 1 کڑی ورم وت کا: تیب کل ت ےہ ےک ےس زادرد ےک رک ایک یئورھکے ۔موداوم اتر ذ گے هر خو کیئاوہ لقدردنا ےک ڑوکں ولا

 شو ها لب ابا نی مت یاب پورت ےک زہد زور رب آرت ۔ یھت
 ۱ : ایگ لور رنا ےک ورک ر طه اهر والصحاک رژ رم اوت ری رد

 زر لابی تو سا رب قو دنا قوس سیتی کیا سم ے ےک رک. ...ہقاو بیجرف) بیج

 بیج ےس تہب کیپ ےس ےگ س اچان درہ ارز وک نیوز تیمار یکے ل وھکےک اےک ہاشداب کیا اوس: ںیہ شیخ ہیودنص سا

 تونم کند ی لپ لک تیم نور کر ید حک تا تر

 هل کت لذت تالط تنه وان وا یاب اد یکتا اپ رفع ی نون ںوراوسےڑوھکرم

 تھک وو کک ناریمروا دمای تل کیا ا ںیم ںوربوصت نا یت تہ ظن یی ےک ںی کلم ےریتروا ےک ساب

 هدر هوش تسلک_ اید ای ایماک پا سرکار لس رو 2-ررا السار اہیں ن ایگآ

 سوکت تو لپ راوی اش اتر رای رای اورم ناوج ییا شاپ رنو اوج ..

 ی( رایت کس روا کر ڈا رات میل کرم لا الا اپ 2

 تاب سر یتا ےس ردا ےک ادد الم ےہ رنز تاک درو روتر تدريس کار کرک

 کل وخروم ےک ہشام یلایمرد ےک نیا ےہایکر نقاد بجرخو بیجہم یھب ےب ںوخروم نشے یر ع ی قرف کی ات یکن ی1 تدللس

 یت کنی نت تک ایکل وصج سے ںوزابج یہ لم رفاه ذکر دا بس لس یر کر لیتا )ار توحید اف ا فرط...

 لات اھت اےک (۸۷۹ 71 710۷ ) کین اوج ایکو ) TARIF) lz بی قارچ ب نابز یک ں ودی گا ی بجر اگر فر مکس کا

 دہ )ےہ عحالطصاروپشیلاو ےوہ



 لتاصح متر 19 نورلغ نبا را
 بک کس خیالی بس ملات افت

 لئاقم پروا ےئ آم نام گم یاب هر لپ کب ات سرد آش ادب تیر .ّتج نامی
 مہ ایہ یئوہ ںووکک یا ج یت ہ۷ یووکرکا سعی لباس کنج علی ترس گراد هاشم کورش ےس نی
 ید ےد تسلقوکں وخشکر ES کرڈ ارواشرواایدرکت ہ انوکں وی ابا پروا لو وج ےس ارل گہ لک کز ورک 1ے نولتیئسا

 ےک ےس نکا ے رپ یف تباغروا یز ھوا تیاہن ےس ھڑب لم وجےک یقراط ےس امید اهم تر یا
 یلایماک عت وتمر یخ سااھت تام قراط اک وکتور ار روک یش م کوما ب ےک آے رم ار گنچ ناماس یباطم ےک تردرضرواایگوہرایت ےئل
 یگ ج وف کہتسد قوم داد پیاز کونکو ر ےک اوا رال صوتوا رک کورس ےک ڈک ا داع رک تن اب لب اضا بابا دی کش
 ےک ہبط رق یارک روا تاچ لق ںوب وص ے رایاد حب ےک کیا الاڈ ناعچ لیست لاک از ما وص
 آرا کت اش اپ سطر اوایل دی تبار راط) شی م 2 ےک ےن رک رواہرصاخ
 ۱ اھڑب فرط کش یئو+ تار یج ںواہ پچ ےئدوہ ےل وف وچ
 سش ید ید کر ودزاو یک پان ےک ںوڈوھکےک ںددالو یئالسنا ےن لا ایگ ہ غدرش ناڈو اک ولوا شاپ تو اے تاقتا ۰ یادم
 رق نارو یش ماتم یا ےک لمت ےک ےک قوم کذب یقین کلا کد آنرا
 رکل وا ےس رپ اردا ایک چ رواہ یاپب نام کیا تشرداکر اوہ ام ےس لیٹ اچ نر کلمے یا ہکاوہددارااکں ونارلسماپ آ
 ۱ ےگ چپ ا ےسریرذ ےک دنکب فو بم لا یا نام کا دا چرت پا ٹپ ٹھیک لب
 رتو الات رپ اید لوک اور اپرا لپ کرادیکوچ ےس رایت تیبا هفس لود ناب کا :یرافر 1 نیا جم
 نایت ناسا ملا هاب یکی دوش بس شا ميل رشت ید سرش
 ےل ے تج اکی ریت ر اط یو رو ارمکی کں ویتاسیع ےن یک یلرکر اہک نااکت عطا یھب ن ںورصایم نرخ لب ےہ ر ےت لے وہ ےک ضاحم اک
 ر یی مچ ب اکر یک ار کود تر صف وا یلایم اک اھت ترک فر سج وہ

 لم ولاردا اج سی ںوڑاپپ ہک گاھ ےس داب ےس راع ایکو گود ورا : 20 کا یو لاء اکا ما وڈ ر
 ل نالے ہجو ےک یرایشوہ روا یراک تاو کریم جت ےگ ہر ابد ےک اشم ف رعب ا۔ایل نکے ون اسب کرک
 رظا کیا پار ےن کوم کل وفا ؟تیو یکے رک ج نیمار ۲ر یم تروا السا رک رخ 1( ےھت ظوفکے ںولمہےک ںورو
 ۔ایکگ تک یب ش ئاوہاترکب قت ات یھکر گشایئالسااوہ نگ انپ کس اچ و یر شرک اب تا ےک مالخ
 یک ضف تومور یم دتا ہت یاب ناوج دلم کس لو و راوی تو یا :یر یم لشکر الار نیا
 یوں وا ےس ایا ےس ج ھا یارو یی ضر روا ےئایہ ےک ہزجن ۔اھکردوخ ری ع۔ایانہپپ سال ادرموکں وتروگاییاسس ےن اسلا گپ
 رپ تظاط یکل یر کف ون سا فو لعاب تدریس یر
 ارو یوم ب ایم اک نیر یم ےک کل ویر ےنریم تگ تپ ذ ےریبت یہلمت اپ ےہ ناک مک کی کا تر مکس ارگ سارق
 بلک لری راپ ترش ےک ےنرک سو هم اجراي اکیا نوا

 ونگ یم سیل ہے یٹنروا یاب ہم ایکل ابقتسا مارا کای تانکر خدا اف سال ای ر۶ اہ اعماک ےس یکالاچ
 یاد روا کد نمہلصوح کپ آکر وما لوقوکن شب ںوہای ےن رکے کارش یک ےس پ آس فرط یکن ارم الو یمن یگےنوہ



 لصح. متر وع ۱ ندرظنما ات

 بر فسا لک یبصس بابساو لام ےک نا غ لیا ک ںی ارق دعو پ آرا سکر E ارت لوے امج لکڑی ےس
 طلت تو لاک آر ارش کاب ج رام فظحاطدوت پ 1کلر نب ہک وارپ تاج ی لیدر ےاچایدرکلاوجےک پو 2 لکو

 ریت د ےن ٹیفس لپ دعبےک ےناج ےک رہ یک تار پر رپ طیف اچ رودنزایجک یا ےس شہ مج کک بج اوہ

 ارم دعب ےک ا لوہا اهاکشلا ی لی مان ری “رطح ےہ رک لاح ف ینم ےک کا دپ ماندہ رن لازا
 وت

 تے تے ےک
 نج درد رواں واود یک ات کرے یم ےب رد کک نھ ےک ہر لاب لاھ اس لاپےزو اد باوج تری 2

 اچ درک ارت کاتر بلغم ے۱ ے یا کوہ یخی وارکاوہ بتم ےس ادراک :ریلدروا کرایشو+ لا یر امو یم“
 ۔ےا اہ اہک نیر ڈ ویت” ے تہ اتم کم انے کاوی کک ا

 ر کل تل )د زیا تو بتا لورم امار آلا نیز را تقوا 5 :یرنشب کل راط

 اس ڈو اش زواہطبسرنروگپ ںایااب) نیلوج تکراری لار روا اس لوس بت ےگ ہر اہ گول ینو فر ویلو
 اھتاہ دناھچب کا تراط نت لات یو ور ادرس تان ارادرس ےک تیانعے دبے بابل لا ےن یقراط راددشراکیشاپسج ناک

 5 رم ین کن پکا ۴شوا کا 2 ام

e انی ں ایا aE RESELL 
 ےک ارب یمروا ل کاوی ورک يا رله وک رشا تا ےک رک ےک لیتر هداناتس شرف کد ہصح
 ند یکم الساہفیخ ساروا ایگ آس یمہضق ےک ںوفاملسم کک مود ترس کی اک کاراساکن یچا ےہ سج ایلرک و ےکرکگ یک ایم
 ام تصور جب این ہر وک یاری اک ت طاس ییہ روا

 2 نوش گاو زر 7 کب رو دعب ےن ی ن کا م لرے رفیق جم فرط لپ بروا
 ےہ کلب جم انچ ۓئاہڑب م دق فرطیکپ روب ےس رگ الس ادعب سا چک ایر ۔ اکہ رکن اد وو زیاد لک
 عارف شش تم با یھی نورت روا نولاکرک اس نات روب منے نم زا هه وجے لاک لو

 ۱ /ە.-70 اپ لب اتمام یو فآک یزید E اروا ی ڈک حب

 کک ےس نو اہل ےک رکی رمادا تسرد گنی نا ۔ای رفاه شد اوج یک ا ےس تس یارک. کم ۶

 هنر لار لکه کس لوک ی لے سہ یکم ته ےک *موق اکر کر نو کلاچ ببرم
 »  لف تستر ژان یم السارکا او بات ےس یا روا کای كوزا بس کلام ار ارد جو

 برف ںوفد ای آ ٹ نادیمرکوہ رات ےل ےک تیاح یک یم تو" :اشاپ ( سٹرفواش) ناچ سل ایا مق باجی زون رکے د
 یساوگی مالا رکا جر گا ےھت ےناو ےنوہادیپ اتنے ب ےس ب ےس لا جیب تب وام ایم کس رز واز زڑکاروپ اک
 ین7 یں وناملسم ےن وف یش ص02 زاد یدک اب مپ سرت علی لمس م کرم

 گن نادیم سک اپ ےک ںوفاراسماوہرو قو ںاپندںق و اس ںی ر ڈو ںایاڑل نوچ وچی روا یوم کان ندی اد کور ےس کر کاک و



 لار صج... مدلج 1۹۸ نورظند جرات

 اوج ناپ قوشاکے نل اھج ڑی مر فرطیکس رف کک سوک ونارلسسیپ ےس اد ساایمع آساکص ا ڑباک عر یال ےک اڑ یک ےس
 ریثالا نبال لماکلاو ءادفلوبا خیراتو یربطلا نم 9 اصخلم مجرتملا مالک یهتنا. ءاشیام لعفی هللاو

 . هیشلگنالا خیراوت بتک نم اهریغو بیطلا خفن باتکو .
 ےک ںی ۰ ۱

 نا اب کت مور نا للنا کل خار لا بقا راع
 سس تفالف ےھت ےلاو ےنوہ لزانرپ ناوج لزان بام وو لی قرش ےیوما تال نادناخ تو سج ..:رارفاکن رلادہع
 و نی نام نھ ن ہنی نادر مغیلخ یر 1ےک نا نان شاء ایدراا ےس تفالخ یکے ک ہک وک ا ےس یک کک ےن سایہ یی ٭ںورار

 رای ددددن تاب ےک ما نان ان ےک ےن رکل اں ورببمیس نارناخ ارگ توھڈ وحڈ  ۓ وہ زورفاوولجوورب تموم ۳۳٣

 اوج ےس سیب ںوکول یب نا وہ ےرڑنکک ناھپ فرطیکں وگزاردردرار جار ھجا ےس فوق ےک ناب ےگ ےک ےس یی ا اوج
 خم سم لر نے یز ایخا ےب نافوط

 قا قم آاکت اند هش لو یا تکان کن ماش دام نر... واعمل: نت

 ۔ ےن کل ادبع نی لسو ن ی رک ست امالع یا یکے رک موا اراک ساب کل الت برم کنی
 اتا دوہاریپ قوشو لوواکت سو کره لر نا تل نر سفارش ی کا
 مت کلی للترط 6و ار فن ”'ںوما چ اروا یادت اراک رخ کک کلک ےس ماش ےس یی داعم کب یاری سٹرکی و یھب

 ے ماش یم ہقیرفاود بج وک ں ڈو رے کالب نیو لیپ کا بی نہ ن اربکی نکل اا یھت نک و
 داتا کل ے7

 بابک لود: کا انپ ےکاج سی ہلیضمر کل گنی ہربارب و رے فوت ےک ناجی داعم ب ن اہک : در سلنا یاری

 نانی اے نا وا کت یاس مار تب ايم زا نوا ک ۶
  OSےھت ےناودورکروامادغ ےک لویئادرصوجایکرنا _

 تہوکنہ تہاشداب یک داھمم نی نشنرلادپ دوا ایک واب س ن ارک پس اۓۓررہ ےنانچ ...:توکو یت سوا کیو اتم. یارب

 مک کا یلع سی نام زیا ےس قاتا الیہ ب وقوم رک ت اں ںی ریل وا شفا کا ات تاب ےن ںوگوا بس نا ید تو ک

 ۰ las قاقاپ تہاشابد تٰولکی ییداعم نب نشادبع نت تو لا ی 2و نایمرد کسر ین لب ےک ا

 دی سیار رک یادت سیا ےنرد

 مال 2 بت 0 7 ۱۳۸۵ ےن نار بورس یکی کر ار

 ی کرک ه بعنوان نرگس تارا سر ےک

 e و تن باب یاد فرطگددرشن تربت رکت جی 0ر7

 یو فن یم لئاکی کٹا نیا... ےہ ھے کرک اتقا ےس نر زیر گی وا بشار ال ارت یر ی مرا...

 ا الا کہ ج ا )چ یر حد ے اھ ےک بحار ۱٢ رف رج )ییا لری ہودہ اپ ےراہ و
 ت( ٣۵ف رلج را اک 9تیر اے ایم ےک روس( ۵۳غ رنج )یا نا اک 9 رپ (۵۳ فض لہ )

 جیا



 ا E 9۹ نەدىن

 یکن ارگوہر ضاح ےن ہیفیصلوہ شاور فرط یک طر قرب کت جیب سس عرب نیرو اروند رومرحب ےک سن یک کت سجی لاک

 ۱ دیو لت رابا

 ریس ا ۔ھتاہرکداھچ فالخےک ہقیلج تو ا یپکک تی ترا نکشئلادبک نیم فسیب زروگےک ساینار بق یک ا ےتوہہ تو ...بطر شکر تم

 تک یو ےۓئار ےن اح نب لیس یزو ےک اڑا آں یئاو فرط یک روا دارو کب توپ راس لات ور

 : دن رپ ام کلان نیل م اکے یت سند یکا اچ دا رک تاک یاب روا یرنوھتا۔سےک نشیدب قی ٹی

 ےن تعیہ ےس رہا یاس ےس قلا روا ایگ آقا ےس بککصہ نشیلادبع نار ود یس ...: ںی ہنری روا ء لیبر س ےن ہقئلامء نند

 ےک اج سیم لتا ےک سا لر کت عیب ککے رم یر تم کت اس هر هد کس سال

 نفسی رک کو شرک آس اپ ےک سا یکی آت آ یوم و رشد آ کل وج فدادادوا وتنام اوم ےس فرط ںوراچءایکم ایق

 کی ہاب ےک بط رق اکل کیپ فب ےن سہل ارہک ت تو یاب چب د اپ تر و سياه سلنا

 -ایگوہرنہحلفروااب 1 اوران ساکت سم لو تل کرج ازش سیو مرز شنای

 یوم لک ب ےک کف سی اکہ ماکوان کب قات ےن ارپ ہا: نکو رمو کنان فسا
 شد لال یک ددہحیب ےن فسو دعب ےۓ ارل لک کم اتے اہ سط رک ل ککے طنا کک ا ف سوپ کک ا راے

 رم: لامپ باقم ےک یا ےن یارک ریا ےگ وہ کیک اپ ےک یارب رب راج ںیہ ایپ ایگالچ ہلطیلط ےس ہبط رے ے دارا ےک توافب

 ۰ ایک ر تاوان اورم

 پی دا لا چمن نورمن سنتر اپ هنر تن کف... کاری

 رمت ن رم یا )لس او سدهای کک لابی ر ںیم ییرمعہر وتر پ کک اربع ت ایکو م ل اتتا اکا سم ےہ اور بجا ر شرم

 اوہ اتر مات چوک اسرار الا نو نا خا رکھ کاب ارور کار قبلا

 ۔یکوروم کک مل ادب عن ہر ےک لاک اط تموم میوه ناو رضا یم تمرخ یکن رلادب ریما شیدح ۔ماض

 یں وفد ۳ قوت سع دارا نہ فرط یکن وفود نا ےن روگ وزر ےک ںائافسی سل لاک رفتار یکم بس

 راک ےگ آم اکی د آہ ار کو کج یک ناسمروا وب تہب اوہ باقم س ناری کیااکینلرف ود ھھڑب فرط یک سیب ےک کرت سی و

 رام الا ڈر کل ےس بیرفور ےن یاس یسک سادوخ ںیم فورطا ےک ہلطلطاوہ اکا اھب ےس یناماسدرس ےب یکاچنا؛ یئوہ تسکش یک سبب
 ۔ایدرک ال لب تسمه یکتا مارک

 2 ںاناےرپپ ایکو ا ام لات را ماکت ارگ موکت ها ےناج ےرام ےک فصل. ,یتطعن عی ےہیىابکت فال

 فرصرا ورم حاجا ری ماکت کیف اکرطرق ےن نشیب یارخان بن قاب کم۲ فلات لوک ی رک ل وذ تع اطا یک ں

 ےک اهر آل دیک یم یسداودالع ےک سا اکرم کی کپ ےنوہ ت رپ تیز ےک فرصر نی د( ۸۰۰۰ )راز یا ںی ریت کا

 ۔اھتاتعڑب ہبطخاکمانےکر وفا لا لب اپ ےک اےس قرشماکن ادنامخ

 او لام ےک ناتج یاو یتا ےک م اکا اب کت نطلس یکن ادرم یب یگ آس یمراتقا تموککی کس ا بجھ ۔:تنطس یکن اورم یب

 ہیسابکت ضالخ ےن یا بت اکنچ کرب ورم زوکں وشکرسروا وہاب ےک اپ سس آے تایر ل ام دز زاوا اھت ینہ ناتا رشکت فاض

 لر تن تر ار دوط لی ایک فوق ےس بطخ ماناکرادج اتےک



 لڈاص متلب ۳۰ نورظنتا جرات

 ےس ںیم ںوہاشداب اد مکویکاھتر وہ شے بقل لر نر کا تاند ھاو ےن کا تمایز اک کل ار لار ار

 ی قرشہ ےس ماکں ایام ساب گو نام کم لا بگو قو شاد م سانا ںیم بس
 یا روا ایر ی کم جلد ےک چ سا نیس زر مرکزد و ن یا س وکی روا یوق یاو اگاھپ ےس اورم س
 تمام o ریما نر یشوکںل ا یاب ومع رفعوا زلف ے چو ںاے لکو یوق یک ل القت اروا یادم تسر ناب یک ای ایدرکل درک دوگےک
 ۔ںیہر رکی رک کک ک نو لاک لا تقارن در آ یکی ارحب ےک کاتا دای

 ےہ ےن سٹی سکے ںی نا اعر ید پا کهن لوس لپ تیزر اء اھت ترک قلم تم بقا کس ریو نرود... ری
 رندر اب یھت ی اج ےن یی برعزکرعروامالسا زکر تفالخ تعم ہگویکا ایکس یمن ب طعافےس باطخذزمےک ناتو اک
 بقلعےس بقا ےک ناجا دو. لا ی کرم و دنت آم بہ کاج اھت بم اوھش آاکن ادنان ےک لٹر رادیاتور وداک
 ایک اطلاع رود ی فلوت ٦یک اره لایک

 ےس ساوج یی کیٹ ز تہی وا تموگک نہ یب تہب شش سلنا دخ ناله نزار... :یرطاس یو کل اد نکرد
 یر هدر یہا نہن لا و آلفا شو کنارم کس سل گیر تور آہ کا یج یر کیر مه
 هس رب تملک اکی ایکو ماکےتساوکتمولعی کل ا یورو تببوکس ا ےس سا ےگ وہ لوغش ورع ںیم ےنرک یو ےک ہرئاو ےک تمر
 . اوم چوت فر یکے اھڑب تکوشد نا یباشوت اےک نایارپ اپ لاک تل نٹ ذ یصا نکشلادبع اگ شناس
 ے ںاہووکں وفاملسم ید رکی فلوت یدک وام شون ور نمد یا س :ہلم اک یورفپ ںوقالع ناملم

 فلج ) بیش یکی رخ روو کشک سل یب تند ںیہ طظافلا ےک( تیا ینہ رقص)ے رکھتے اہ ےک یخ ی(۱۴ےرہڈیف ہر فر لج )ییا یب دید دوجوم اب ےس ۰۰0
 حس توت رک واک کک لاسو رقبا دز مات تو لس او نرو ٹن... 9 سرور کلش مپ( فا
 لئ اندر سکس یگان پاتا ےک ںدرب ںاہنچ ین ار تو نکس کس لا ےک اہم نل ںورادی وگد ےک تالخروا نگ ے دراا
 هرس اب مس کل ایش ںی لوکی ردا ایک کرک لاسو ےس ھت ےک ںویسارع ےس تقد یئانا کتتارف ےنای دام اشد انی ون ادا مالف کیا
 یب کی اکو گلم کلیپ تساوی یکت رد اھت اوہ ایم یم یخ پا زور کیا یر اتقا ی ووو اکو ہد کک اکیا وا تاک
 ےن رک رشا ساپ نس او لوئ ایس ےب لا کک اکی دای آر اب ےنرکتطارد ببساکفوخروا ید یک افس ناب ی تست نخی دنا تر
 فیس مگ نایت ید تند ےگ اھ اڑ ڈکیتی رد رکے ںی دوو یس رکھ روھ دوا یک کرکت امایض ےنپارھپ نلاوہ ناٹی رپ تت لیپ ںیہ ےناد
 ےہ کوو وت قارا فرط یک اید ای آر ظا یش یا اک ن ارناف ےک یا یک ی یلص یکے یخ یہ نک ےن ںویسابع با ےس کاپ ےس ر ییوا ایعد لٹا یئاپ ےرہمدحب ےک ےناوہ

 اس نمک ایا اس نت ]گناهی اکران عوامل ارت اتو دوی
 ےک رک وج تارف ےۓنایدءاھترفس سھادوا یئاھباککن سلاد ایگارامرواالاڈ نیم ر طقودوخ ےنپا ےن رش سٹ دات ن شیخ وو ایر کرو رد کر توج اہ ۔ایگاپ درکادچ
 _ ےل آتیصیردب ےناد نادئاخروا لایعو لا یقاب ےک ادعب ےک زوددنچ ےک ےک ےک سا ںاہج ایپ ہقی فا اوہاتلمچبں نیم یک رح روا: اترکرف ند تار
 نب نکنشلادبع سم ہقنرفا لاش تقو سا ھتیکت موا اصح ناک کت ر یی تروصضےس تردقاھت نب روا میٹم اوس رد اد۱ یئرج یی کل اس (۰) تو سار یکن شاد
 نگاہ لاصتسااک اےک رک وس ےن نکنرلدیکب ات لڈرکل لپ ےس او یب ےک کل ادبک نب دیلو فسا ترفند تيم نا اقا ریوی بی
 بارش ناخ لا ملاک را ایسنا دو نان داف چک ارج بس شکاف ےس در انک ایقرپ ماقم ےیاہدالعےک اہ
 وا مو سبک درب کنترلر قو تساوی ار ون پکس لمس ما نام اور من سا ار 1ام ادا

 : _ایلرکوروتسو یشئدرپ تحاعادددم یک رھپ دعب ےک نح مود لول
 یر کامل لپ هس بسه لا ماد زان تنو یا ی لارج ای آ یاد کاپ ےس نی اہک ےک کے لرم م اترو خلا

 نادر فرط یک دنا کو اوس رپ ناچ فالج ھتاسےک نادنامن لئاروادحتاس ےک ءاتفردنچ دودحم ےنپا کت یانع باطخ اک ہلا توبا” ےس تر طرفی دوو کاپ پس اے
 جز ۱ ( تم ) عمرم لا رج )



 لقاصح. مل ۲ ۱ نورلظن نیر

 تی, علف کس لا ال و يا توت روا لاو تماس ورو لی رب ےہ ے ناچ انچ اید لا

 ےک تالاع ےک ارکان نوا کیم تومانی اچ رس ھا کم
TEاگے اج ایکن ایہ ا  

 کا یج ای یب نا EE ےن رک رپ سنائا ےن نہلادبع

 ۔ںیہ آر کن ایم پچ مج

 را 1 شک راک ناف فساد تیغ ب ءال د اا ت اک یفم نب ءالع

 زکات مار ایکو ےک آل اپ ےک سادہدرکاڈب کیا اتے سم نوا یار وصیت ینا یکن
 لوندتچءاوہلباقماکں وی 7 ںولود ںیم فارطاےک ہیلیشا“ ایک "خوک شوخ یکے نال سیم شمام الع ےک رکی سرد گج ناما یکے لا

 ورم لو تو نرم ايام یم کر عم ا یھب اج ئی ےرام یی راہ تامس لوم تسال العر اکے آں لایک
 تم سس لر نهی »لی تراز نا يه کد کد نادر 2

 ۔ے بیک نرود لپ الع ے روت یلخوج ےن یر وتوو روا

 یسادوروا ییہ ادیپ تفلاخروا ترف یکن رلادب میا ےس تایقاو نوا سٹٹاا کیا لطیفی رپ رد نب ما... لطیف ۱

 اڑ ایکٹ اور ے ےک ےن کک هلن مارا ماش سان کو ۱ن شر لادب ریما یل ےہ ہکفک ح ں اہیب یت یاب ے رم

 ریبن هل: نرو کر دیلو نج وین مو اشم ےک ۶ دعب ےس کد ذی رص پلی لط ےن ںوود نا

 -یگد بیلتوکن ا ےن نیلا ریما ے ال طر قرکل اڈ ںایڑی سیم ںو ایر کرا گی“ باطخ نب

 لقب کاذب کس ی بکن فکس نگران( رب رطوج) یر سا اے یک رک :توافلاا ی ریس

 نابع را ایلرک ڈک تي ہور کیا بج کرا ات لول لمس سا مپ ےس ےک ےس ت سسےک ءالع ےک نیک

 ےک ہیلی شا کوہ عل ےس دب آی کی ار یم درک وک ےک ےک نج ےس دیحسرواایکت سرد کن ناماس لیکر اچ سیف اوہ اک ارکن پی

 ۔یدرکرنب تفردد آی کا ددسرءایلر کور صا نرم اي زهرا شتر کی

 نسیم داد رکن رن کے سوم دو یر دیت من ودن ش تقد سا یٹیولع نب بات ....ہکر م اک روا الا ترا
 تاب دچار تن مات کدر کک یک ا تسد ییا یارک رب چند فر یک یسعر
 رگ روا کم کیا یو ام دونایمرد کف کداریاروا یر طه کور یر طلا ےک کیر طودا ا اےس ی اناد

 نرلاربگرما کت ساوقرد یکن ما ایمان و 0 7 رب شلوارک ا ۲ذ یاہو ات

 ےک کاج تیس لاکو 9 نوری درآن اول نر لو زاورد ےک لق ےن اف ل ا گرو تساوی

 ٠ ۔الاڈرا تا

 مگ سند لا ایم ت ورش اوہ سیم بان. 2 ورم گراد روا با

 ای آیا طرقا ےک یلایماکروا ید نوک ا ےن نشیب جیک شپ تساوخرد یکن لا

 ناب کیر کرم بطری رعد رب کی کت داخل لاہچہروک ےن یددسارہشارخ نب ہادب دب او ۱

 یر کرو س اوترو یک ا ےن نلادبع بجانے یی درکہلاوت ےک پہل کی کن طرف واسم کد سا هک لے زین .٭*
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 ات ا لت حس ۰و دن سو تاک لاح متر و نورلفن اترا
 رقت جو تاک ای رکن ترک کر فسا ایا سکس نرم لاک وا ےن

 ۔ کدے نکس نت کتب طراح 2-با
 چپ روی تاب وب رک تشک ار بکرا یاشار ےس یکدم ار: تای مهار :تواخب کرس نب تای

 پرور حب سرای رب ناورو ےک 21 لوم تس !ترایغراکرخ e را شرت یش نارق “ےس فرطا ناد

 لا ژان مس ہبط قت نر نزار طی کس نکرد یھت س اکی ٹاب ایف تاک مان تراث
 روش ما: ےک اولا پکی ب تتش ی یاشار ےس ماھر ب ےس کتے یا لات قره تاتو... اولاد نقش
 رگ تب فیل ولرم نشر« لو تس ترا ید کریم شی نت شیک ود ےن ا اھت ترک پاکی ات

 تار شير لوس کان سا رپ تنه دل توت نا کل ا ےس سار ایگ
 لیگوہ ںی زگوانپ کاج ںیہ ودداایگکگاھب رپ ںوڑاھپ ین ئے کج رکن یخ یکدم آی

 امیہ ہیرب تنش ےس فرط یا ےن بیجض یکتا بیپ طیف نکا مارس نکرد :توانب یک نقش
 تخ ےک رکی رایت کک ج ےس نابلس یر کا تخم کی رام نشر ین تن اف نان نان نان نورمن نان
 ےک یل وکرم یک نقش ہون تار نس ۵ت نشیادببایرکہ ضرب ہیر وقفارطادوا ا ڈر کل ےک ر کرا رگوکن ادیلس ےنانتش کیپ قاقناایکتتاھتایک
 رگ, پچ یک فکر بکس رارفروا توانب ہنازور یک نقش نو نازی پ تخوکن شرلادبع اپ ادعا یگ ا نر تشک ےل

 یک ار گماھت ات راتب د توک لز ا ہروا تہب اج سر ہشےرسود ےریش کیا لسصسر ات اتید سد تس ےس یکالچوکی ان وات یک

۱ ۱ 
 اراک نا ریس گن تک برون ام طنز شال :توافب لری روار شا لا
 لاو یار اتش ان یر مخیکت شاخ یک 9“ شئاف نج دید راففلادب روا تواغب کہتی یو ہیلیمشا لا اچ بی رقےک نا نار لیشیج ںوج ایک
 ےس رے 0 کنم ادب ید معا ٹب ےک آے نرخ یکے نرکف تس لو ارگ کادر آ او فرط کیلی جشارکڈ وچ س
 ناےس قتتیباہن ےن کم ادب ےک وہ فک ابلیس لار ات فرو با یہی لینا ے دہ ےل راک

 رج اد ٭۔ےررجینر(۷۸رظفصربڈزلج)نشیویا یب دی دجدوج وم اپ ےرامہ ہک بج ےہ ےن رلط یا ۷۱۷ فچ_ دل )شا یا لانا
 ۔ہاھ ھر رکا آں باواوہک رلادع ایگ اپ رجب نقشے ےک گیج فالف ےک اتت شرلادبدوخ ید ح رھپ ایک ادب کد کچ یان نار طی ھل شايد دا
 فی کا لت روال تراب کرک را ےس اتش یئوہ تسکشکناثعولا ے یک ید ڈاک وک وفاکل ا یگ ہن کھ یک ناور تا کسی منشا نان
 ]مد بای سلب بورس اقشار لب کلاچ اه فرح" لول نکس نقشی الاول تاج
 اتم پک يه ار قدر ادب رک بول بسا رادار اڈوں ا ےک رک ا ساق
 نبا کب ج ےہ ےک الف ا ےک شئاف سیم نشیاڈیا یب دیدہ دوجوم اپ ے راہ .....٭( میر تم)( عم دط0 ےل یخ ا نال لئاکن نام )ےگ وہ
 ریش شا لذا اگر ےس ےک ےس دام نو ہیلیشا لئاوکیما ےب پارک کب رقح وا کنمادبع ....٭٭ ہر گیم ال ۷۷ف دلج را
 ےے وت الوب کاری تد قوم اکے ن رکلمتیھت رایشوہ ہیلی لااا د باوج ےن ریما کت ای رد جو کے گن لک ای لاو اپ کس پاس اراک تکاب
 تدارک چرا درا ادرک ییا ےس کک لاری ہک م کر سس رو لود ےیا سج ےہ لدزب اک رد دج قت ایک رس توس
 رک ئاض ےس لدزب مہ وک اذتےہ ےس مگےک توا توقوج ہا آھ تا ےس اقا بارد ےک ےک فرط کادر سا تل کرک سا
 مامی سرد قد تیر لاک جک وب یاد با ےس رمو ابذ کیا ےن بس یی دی کتو م رپ کن کاک یی لب اچ
 یادی حس تماس کا )و کر یش سه هست جز کاج ےک رکات یتا دعب ےک یک رھپ ےک و تستی لاردا
 ( مر م)( عم وما ظص٦ نزلہ یا نب نج را )ےھت رام ےرا و نوے ںویٹز وا اھت دکن وت راوی آس تسدخ



 لقاص....مترج rer نورلظنرج

 ذی لس لوید ےن کرادی آباد ںیم تمر یکن رہ ھر وتر تم کرک جوک ارل وک لورو ۴

 یار فار ٹر ےس ترازو واایلنہ یم انپاےک رکے س یک یکک لا دبیقع اھت روج)ک

 ب9 1 اچ ناج ے مقوا نا نم را اخر... کش اف لب ةوجروارافشلاریع

 بمب کبد یکن ےن بابسا یجب لڈرکل ےھت ےک اس نوت ھتاسےک ود رگ ڑب کیاوکن يک نا ےن

 ی ورشا رک رقم ںاوت واکروا رک سش حر ولی اوا وم الغ روا ل ات یوو الع ےک ںوہ مے ر٥ کا ےن ساروا انو تشم روا کرکے

 سال اپ هنگام لا کسر اقشےن ںویمر آے سیم ںویتاس ےک نقش ویا او راے ںا

 ایآلاخ اک ےن ڈرو اکو کار تسوگر هو تاتو نا 0 :دقپ انا کب یب نم ننرلاریع

 ےن وہ لا ڈی ایساکہیسابع تن الخ فرطیکس نا ےک ر کت سر آ ںی ےس تی زا ھ تہ فورم ی رف بی نب نآیادہ یال اچ

 ایل رک آس ناپ ےک ساہدرگکیااکں ویب ربرب ڈا ڑپ ےک نریم میم تم ودر ےل ےک ےنرکرادربتامرقروارمزوکس انا یا

ن يقاوم ایک رس سی نرود رک( لوت ع اطا یکی ابع تالف مت یر کاش یاد الت لب نلاسلسذ- بین نر
 ورک 

 ایآ یخ ارم کوہ پیس یھپنامیلس کلاه نمک رگ رگ وری بیبر يا ال

 ا آم اورم ت تاک یئاک ان بیع نب نند ید ےد تسکین شاد بے گم اا

 رن رت یم سا بین: نر یک راکم یم تے ط رق یا یر خان لاربع کیتا ا لاک ب یجع نی نرلازبع

 ٠ ےس شرکا اکے ال ساس ےس ری کر اجار اک ب یب نب ن ارب ق کدے وراھتشا ےن ینشرلادبج ایکوہ یب زگان رکا سم ہینلبووک

 ۳ ےک نیا یراج رہ اڈے داود ےن نی پئے یم ںویا۔ یربرب ےک یہ نشا بیان اگںودرزو لام انا

 ۔ای آں یاد شر طر سوکر اد پا ند بب ےک ےناج ےرام بین رب کا

 یک دایک نر کتب بر لس شوق ریہ ےن اض حد یہ نیا. :یوکرس یکں ویغاپ

 روس کنار ارام ںیم بم رحب ےک کا الا ڈرا روا کد توکی ورکر اےس یاو رم تی اہے دیم ایکرر تے ےک یول

 یا ورکر تب توات ع امج یکن اروا اکو مارا لار سر يا کو فی ہما شارپ را

 هرمز سران + بین نر ی در ورش تشاو کل بطری اسپم بانه یک نو

 ور تر عجب کن وي تک نام ز کور صامیکک تہی د ےک ہرا اکا بیع نان تپ

 نم نک ما ناطق نایک م طر ود نا آل یش تورت کرک خٹتوافب یک وکی تاریک رل: توانی کن املس

 ےس لم لور الا پس یس ا ےب ےک یہ لادہک اکر ئلب تواخب مف الف ےک شارپ عر کل ج ںوقتا ں وند نا ےھت ترکی رک سا

 هل یا یر بهر مک دارا اسد ا ریمل لپ کیا ےن سنئاھنایھبر یک نه تدریس

 تست لوس لاو کالا درسا کارو نر 7ش ںوئاگکیاےک دیدہ و ہل 7 تو 00

 ےک یی (۱۳۹ر فہر ہنلج) نشیرٹد یی دجدوجوم سا ےراوج ۔٭۔( میرتم) عم یطم ۹۳ر قصر ج) یا نیا لاک عم آس اپ نا چپ جج

 رم صبح ) لئاکلا کیا نیا رھا ۔ےک احا یر می. 0 یس دم سی ۰۰00 ی قا ایہ

 ارم سید لب کن مکتب کم 9 جی نکن رج ید اپ ےراعہک بج ےہ یھ

ایک ےن ںوناھج اچ انلوھکزارودروا ایگ رط یکے اورد ےک و ظن یم تلاح یکشنروا یل بارش تقو ےک تار ےن
 کت سدژ لا کارتان پ ج ایگ 1ش ہئاد 

 یدک وا روا ےگ آ طیلط ھو وار اخ ےس فرط یکن شیپ ںیم ںولونےک ںیگول نج یب ےت آے یا ایگ لر ایہ ےک کب اوج یک کے جہ نشا دب

 جی لپ( هارو لج) لاک رج .6 مع )عمو حرف صرف )لک را



 لام... ملم ۱ ۳۰" نورظن ترا
 رتل وش یوا آم طر از داش تو یت یک ای بوک لر رسا ےس نایک و کیک اتاپ مات ںی یت وکی ر یر اپ ہرص اروا تجسم کت کار راکت قم دود ات جک یکتا اوین
 اے سلنا نازک شیما انشا فای شے نامل تیا” اے ہی یارک ےن
 ستاد نا سنتر: کور ور یئار کار فا ےک رک کن مسن نت بکس نایک آں یئاو اگ ولل اماس تہب ہضواعم ےک
 درک سک کے د صاحع لوط ےن نی کفن ںاہبایارکور صا چا طق رس ےن رکن چے نین شروا رایت ںی فرکوہ
 روا ہوالع ایوب فورصم ںیم ےنرک 0"داہج فالخےک سض گو سنرف نرلودپ خر یم کوہ راف ےس م .> اکیا نم نین
 سفال طق رم مافس ےن نیم سی اد دعب  ناایآلباهبط نو کس رخ ناپس 1ےک ناوج فالخےک ںوہاشداپ
 ےک نیب عب ےک ل وج و رحم و داور ےک ےنرکم ےک اش سا یئانہقراع نب ہماش نب باغ ززوگک یک ادب ایا
 ورم ےس رکےت مار آں یج وف سنن لن ارب م لک ہک تں اہیبب اتے وہ ےک راصحرداایلرکر ڈرو کیا ےس ی وا
 لنوو کس نم قم اء ڈک وک نیم ےک رک خ وک ارگ لوااوہ اور ےئل ےک ےن رک ارس

 ےس اک ناری نروار داد یک دب ےن ین دب من یب فسیل نی ھم ھدوس الا سم ڈر... یر وطغ
 ریاست داضب یم حامد ےک دال اور ںی و مراد درک نایک ولو وفروا ںویجتا ےک سار گے د تستورد لب اتم
 ایگ م طی وصوم لاوبا لاو لر سرود کس او لا ید تسلوکل یھب یرہعقاو لا ےن رک اس نرو
 گج ود راھ ےک تد ییا ایک تر ماتر ک ر نیب ےس رب رگ ترم جذب تم کارون اہ مساق یئاھباکں اےک سا ےئاجہب
 ۲ ۱ ۱ و یک للم ہم کج یکی وہ ارم کت ووا ا ےس یک ایک ای رکو افرا نامر یخ اقدح ےس
 سلنا 9 نکرد جوش اکتبر سکس تاتو :تافو یاری مما
 سس سس سس سیم
 ےلاوہ نادر فر کشش برد ناو هم فر نوک ولناردایک چ وا ک3 قے اے ارب تدا کا۰۰0
 ( مم2( عم وم ۹ر ظص لہرا اا لاک )ایا مد رک رک ےک یارو باپ یک الا مم ڈو الب ےکرک سرا نت
 روس لب یا نیا لاک راتگ )ںی رکا چ نہ روج ںی کپ صف ںی یت یا انتہا تہ ہجر سا ےن نادم یم ےن کرس جیک ستر .9

 لاس اھ ار اب فول نب نشئادبح یئاھباک ادوار اھ ایگ حب فس پا باک ا ےس مجلل کس ناب نده الوبا ... 0( میر تم( رم و
 بس یا یاں شارب ریما ہہ ر م تلا یا گیتا ی کیا ھت اشا کک [ ورش انرکرہ اظ انانوکدوخ ےن سادعب ےک ےنپردیق لاسود
 را لی ےھج ےتاج ےل ےک ےنرک د دور یاد باج یما ریت بسے فرط یکم ضن نے زوارد ےک نج اھت ات رش تاناکمرخ آے ک لیٹ :ایگوہ نیک ےن و
 نوک فکس نزار قیاس ےک کند ترور تست صید ترا ارش راس دزد ےک کرو ایکو و لو
 عرب کبد نا 6 ایی سد را سالار نو سو سا سه کلا

 مرک ورک ی یوم کرا و اک کہ کرک او هرم او کات ماش ی فساد کس ےس کتا
 لب او اوست یو ره واین لس یون رکب مع تک عالام تع ا گڈ ب تہب بج ایک ورشا نک
 ( تم( رضوان لری نا لک راه ساک مرکب دژ نرود چت ںاگول نا هولع لر آ ابر اچ کس
 دف وا لر 4 لا اد کلر ماش نریداعم نکرد و9-(۳۳۴)۷۷۷+لج) خا با لاک ں وید... .3
 ےک ا دام پاپ اکل ا اھت ےس نکس ےہ کا ادد لوبا ھت اد له لا حر د ماقم قشڑ نیزرس کلر سننا سرا لاس(۳۳ )نیت لپ تا
 ےب ی ےک اب ے تیفیک تے اش حال وم ل زت تری یب تہب نان کس لپ لاو یئاوج اھت کر م سینا ےک ماشہ دا
 راہ ے وی ند ۓ دعب ےک ےن رکن روا لر مپ لک نا یا ۴ر تویوو توقیر سیم ہیلقتع ےۓادکےک یارو اد ےک یا ےن لاتا ںی
 ( پف ےگ اریشاح تب شلاق نزار رج ی بیس کل باس اساس کدام گیم الا تسنیم

 لہر



 لوارص۔....مشالج ۳۵ ۰: نور نر

 اب تافو هک رکت سو لاس(۳۳) سین سش

 07 «ماشم یدکی ارام کا > 00 :تموکع یم شپ
 ماشہ یئاھب تاف کپ اب روس ان ہا دو وم طرق تو ےک تافد نی ادب او رت تا ی دوی. نر

 1-6 کک ای رشت ء2۵9۳ 3 ۸ 6 امر سی کت

 یا وو تے و ہو و تاب شرط کرا سک او
 ےپا ےن نام اسکیلر کور صاحپ  |ہطیلط اک ود نا یہ تن ایکن وکف رط یک طیلطےک رکرایت ںی وف ےن ماشہ ٠ب ےک اےک اہ ہنوکل ا ہکایک
 ایر رتول نملادب مع ےٹ ارپ بق اختےک سا ےن ماشہ ہاوہہز لصاح تیر هال تار اه طرق چپ تا رک را شادی لب
 نامل غ اتارا 1ےاارکز یب فی رت دفودایکہلب اتم ےن رخروگےک دریک هدف نام اب رپ هر کس ہلطیلطروا
 ٠ ےک لیا ارنا اربع عی اک ی ازور ییا کت ےک رز زیر دابز ےس ہامدداھتاوہ اڑا پہرصاحےک یہطیل قو سا اش ید تسکوک
 ےک تاع ے ےک یئازف ات مروا یورک اجمر واک یا ےن ماشہ ؛یٹرکل وت تع اطارواای گوہر ضاحرک آس یم تمدط یکم اہ ۓوہ

 ےن یداعم چن انچ ایکہناورر من ےل ےک ےن کف نج ےس نامہاساکیبواعم خیا ےس مخ لک ھا رک ورزی 1 ناملس
 ںی رپ دوا ایگ اب فرط کل وڑٹاھپ ےک بس ےک الت لی زور نام بس وان فارس ندا

 هک لوپز دب رک چچ سرنا تار ےک ل اید یہا اے نابلس عب ےک یا آں کیا طرق پای ایام وا یو رپ کا
 ےگ اطعرانی در اسکار ےنوہرادرب تسد ےس لام وہ ےڑو ھچک پاپ ےپاد دار ماش ٠ یکتساوخرد یکے ناچ ےک لک

 _۔راتکی راہ شش سل اش اقا لس سلنا لاک اس ناب

 تلات ماش: کرامت نب نس نکدیعس لم ہسوسرط م اقم کا ئا قرش ن اردد ےک تاختا ںی :تواقل کن لم نرس
 ہور کیت دام لاپ ےک اجازات یار کپ بکا دذ اھتاہ درک اور ر اورم مم *ہسوسر طے نام ز سادیعس یک

 JS راہ ..٭٭

 ےس تہ - +7-+97-  ۸۳ی9 ای کہ ہد سات دار مدن نم زر یک( ےگ آے زیب )
 لار کس ا کروہ ےب ےس قرش ا یس رور کے ی ناار تلاع کا: ےہ ےس ںارھککرسدوخ ما ےئ وک وک

 ےس نیب یھب ند کیادحب ےک ےن رک ضا زپ رک ماسک روا تقلاقن کلا وکس ا تو لار لب ےک وہ ی پ آے تی یکے نوہ با
 یک علیک سا ونیامجےک یابعت مو یکی تر یا شو اکسس یکتا وا لیمو« اتو رک کی
 لیھکاک اپ ںی شفا تست در متن نو ناک وفات ےس و ہے کر شادنم شہاوخےک تموکحی روا سارا اقا العکا ایہ یت
 ےایگو+ فہ ماتم الف ی رکی اوا ا ب جار نت یورک اف آرم تب کن تراکت شا تک مارا يک
 مام مک اھت یک لص یاب تہب ای تب ےس سجا“ ٹن تاوان کش اس کا اقتدار ۱
 قرار اعراب ست مع دون رس تنش نت هک اقا کی کشی ی اق تیز بحاصربا

 نا و وی اه اش ار کارد ابو کوا کور ےس کس رو

 »یکتا - تان تن رخ کم اش چا ےس ا یک مت ےس ہک قو یا کت اچاح پا : ترور ضیا اچ ايار کی یر اھت اتوم دوج وم

 لنا میم لاھت لئاساڑب بہر چھت مسل فیر واھتاڑب دقےھت ےک رامضر ےک سارکےج اکے ن نور زہ ۔اھتاترکانہپرٹک؟ےزٹپک غم اھت ایکڑ مچ ایی روا
 (مر)(نریل طا فرصت بي بتمن



 لارج... متل ۳۷ ندرلفنا ور
 ےریسر کا گرفتن تاپ يک وقف نیکو ايد لاک ۵ نت فیت و یا ےک رک سورس کاو ایک

 نت ےنپا ےن ماشہ یہ ںیج VE قر: کر زت وانب سیم ہنولشرب ےن ناطقی نب ناممیلس نی ورم عنارود یل ےن کک نج

 ہطقرس اح ورطم یب تک ےک ناثخوباءایکر رقم بب وکرم یک ورطنکع وف ینارگیمز یکن اثعن یر شا دبیع ناتخواوفایکل سا تخارفےس مہ یک
 را نوت ند ےس آپ طر لاردا الا ڈا ب ےک آب رت ےک سومر رکا شاور صاحب اب راجڑلے وہ ےس راصح کت نام ز کیا کور صامخ
 تک یم تسدخ ماش ناتو هل اپ ےک ناٹخوبارکر اسد ا الڈراموکح ورطمر کے کو ھو ےس ویا ےک حور ں وو شا
 ۔ایگوہ فرصت خیل اقر کوہ شاد سیم قر داد

 ےک خو ور گےک ساروا بلا چ0 رشاوہہتاور ےل ےک ےن رکواہچ فالخےک سفارف کک دعب ےک ےن ےک بیانات . کلم
 فو بی ول وری ال راک 7 یئوہ کنی یکن اسحگس نقی ی سالک کنی ناریم یھب ےن ںروالد یارف ایکہلمترپ تاحلق
 بس که اهر تعقیب ایر لت اماقتم نا ےن نان وباروا۔یئگل رام تعامج یم تہب کک روف یکں وسیم ف

 رک ٹو ھٹر مٹی گی اھتر یک نمریداشداب اک ا تقو سا چے ےک ےک 70007 اوفا مالا ےن ماشہ یم نیا
 لباس« E ساھ تا ایم اکے ن فسیلاڈپنوہ اپس وکدنہ رپ ےکاھٹا ناصتندع ےب یئوہ کن زہ رفخروا تا 7شم ناریم
 را آے نسی

 تماس ماش سا نسل اب ےک یگادر یکں کس ماش ںی نک کا: : تع اطا کل ولاولطیلط
 طي ےن ۴ ایک اور ےک کر ر روک سیل اک یب ےنپاروا ید ناوکطیلط امت کر وطن “ےن ماشہ یک یی تساوخرد یکے ہکل وقت

 ۔ایگوہ فور مرند ماند نت تسکین

 سس دا فالخےک مالسا نا وکث یم نج دحاولادبم نی کنللادب عت نطلسلارم زد سا ےن ماش یک ھا ار لمس رخ
 اوما وکں وقالع ےک نویسی, اتر اتنا یورک ورش یارک ل کتے دددح یکل وقالع یگالسسا ےس یز جت تی اہن ےن گکیلارپھب کاور

 وب را قاس ےک عوف اش یک یا سب اطم ےک تیادہ یک ماشہ دعب ےک سا ماکو رده ارور با"
 نا لر ی مس تن فتو رم کیس نیک هنر هی ۔اوہ نادر بناج یک دنرجروا
 ها شال شاتر برکنار ج نم زمرا یورک ہت لی کاٹ رہو ںورانیب ےک و دنر ج کے س وتو
 نایمو علق یکی تاج اتر باسن لوک تراکت منے لون املی ا رف لاا وہ تا او یچم یھب یش نو رھپ نو رااوہ رکن ارد
 اتش کک اھا ا تم لااا س داہج ا 1 ایدرکوایسو کا رکا جون وتو درایو

 هل ون تم لو هام را شن نو سي اباد کنلادبع تو سج... لاح اک یککی دادا یکس ار
 ورم کس تصنیف ٹیپ ےس کنملادبع ویک 7ں یج ےفیداربا بج روا کب لطوادا فالخ
 ۔ای دام ںیم نوخد کامن ےک کل و صحےڑپ ےک ناروا کد تسلقک

 داور ےس ےک ےن کاپ فالخےک ہقیلج یئارگیمز یک یغم نب دحاولادبع نی میر کنارہ یش وف السا ماش سش ہا راک قلع

oنارا م... ۔ےررک یئارپ( ہ۸ رم فص+جرہندلج) لا راک ج ے ےک کا فو )۹٣۱ہ فرن رلج )شا لر دید دج کاپ ےس را  

 لاک ئر 0 ۔ ےک گچ کک کک( ٣ے فلج )لاک ر...( رف غر لج )ے یک را ہا لاک ںرط کا٢ رتا یم

 ( ٣۹ ہرزہ ) لاک رات رداناطاس شیپ 1۳۰۴ فر فلج )ڑی یر دیدہ وجہ ای ے راج 0 ےہ ریت تلعب کھ رہ( ٢٣ر نر فراج )

 ج اطر رپ



 لا. متلب e نودلغن بارا

 بای 1ل یئاور مگن تعأغ ام است ہی رواایکواب عد واج بوقوکک کے ں وتو ےن ںورگنا یارس یک

 رب قلاب ایکس لب لاک دن قمی« تواقب سیب ترکِ لش نکا... :تموانب یک ترک

 مون رکن اپ نج ذا ع جل ےک یل وکرم یکن ا ےن ماشہ تاک واک کرد ون ےک رکڑومہنم ےس تعاطاوکم امہ ریما ےن ںوہنا یھت
 تاہم ےک یہ رکو ناچ الجود ےک ہر قاب ج ےگ ےس راب یک اہ رارڈ ایدرکر اب ی داريد اینبار
 : ات ادر تی کراد ناچ کیا از ناو ترک ی لاس

 قلب هر قسمت منا کی را یکواہچ کک ےس ماشہ ما 9ر. : تس یک کو ڈواروا ہقی اج
 ور ید سس لو رپ ےک پل هارو را.( شنید ترس کار فر ۃفر ایک اوز ےئل

 ےے زواق تے ککمادبخب یگ چ یکبار گر وب بلا ی تی کی لبنی لات گرا یاب تب
 اچ و تووکت اصل لو. لورشب نکس ج۲ ج6 غارب ےب ے لا کک ابتر راہ اگاھب ےک ؟ےگ آے یلامورس
 -ایآل اد گل ادبکت قد لا ایک تکبیر تک تقی اپ ےنپا نوفوارکک کل ای اتا راج

 یا ے و کک نلادبع جی یکن اد فرط کرے تیم تیرہ ییا ےس ماشہ یم اذ یا. لما رسوو سارق
 رک وہ بایماکک یدح را زا فاکس رفت < یاد یک اراجرکل رکن لک نوش مارو تر
 اب آں چاو روصو رقت مسار کا ع یکی رھپ

 راه نو اتاق ےک رکے رپ لامن ت ام ےک تو تسکین ماش تر یوا مک

 کت مولا ۲ےن ا

 یا صد ےنرکاہچ ےس ت کروا ےئارلا بحاصہلصوح نلبہ عار لوہ ین تیپ مہ عام کیک تیام ماشہ ...: ادرک اک ماشہ

 اھت یک وس ےک تند باک ام وکزرواتاقدص ےن لا یت لاڈ ےن نشیادب پاپ ےک این یک مج یئاد رکل یھت کی طرت دچک ئاب

 ےگ دنا سیم ید اش لبمأےڑوھکے ہ تب اوہ ترک کوس واخ ںی تم واک هک نا معا یا ادب ےک لاتا ےک نا
 قاری ارگ ار دوخ تاز او لا الت اکا ےس ےب رط لوقتعک وکی کس اروا

 مر اکرخآاپانہ فورم یم ںوگج یک وند نا کل ار کیا می کت داخ یکے ادب ست الکی

 وا سن مو ماسه سرکار لات کوس لا اور تکان اس نت نت ماش...

 تی لوی امیت یوم یت اتتاپ وکو ناش یک السا لاش تمور پھ کک کا ںیہ اوب ںی دیک یک ہوا ےک ری یک یک بط رقد اہ والعتاد ی ا

 اس کٹ یو ا ےس لوگ اروا ستار نقاش عهای رر لث ری کل ےک اں ےس کدی ےس کک تاھا ا یتا ما ےس ورود لز

 لی ےنرکاھچ رپ لیک اسیہام نادم تیا ےن اء رام سیم ہد ےن یک لات ا اھٹار ساکت فلاطم ےن ناریل بک لو اھب ںوفود ےک سا ںیم تموکحر یکآوا فرصا ڑی

 اس لات اقا لنز کس ابا آش کا مکس ست لاو سرا یر رس کن رم

 تقو ےک تافو ےن کیا ینا ےک سارا اقا لس پلو زردی او ملات ترا ز ےک سا۔ایاچب کک تن اپ ےک سلا ےت رام ےتراموک فرخ یک ل وصو

 فتو ست 7۳ وا فیض سا ناشر لر کما تن اش یک یر نام ییا ےس لا کورت ے ر مکی کت صو

 یو فرانک رجزا صحن اھت پنج ےس میک هال سن رول رک ی سرشار روشن لو

 ( مرم( ۲۱ر غ ر فر لج ن ریل وب باتو هر عم



 لزا ...مکیل ۳۸ نورلظنتا رج

 شفا شوش ی عفو ناهدش ؟چ اب میت لی ہیضالبہددشنادبع ابر یقب ایگ درک ن املس اک وا لو ی وک
 ۔ یکم م ںی آکر ای ےن انچا یکتا شه ہل لم رکے د ای اک تف کمک یا
 هی کا لر سی فرک کد بس انم عقوم ےن سارف نارود کس لو اف لی. :تساگروا ب روش اک ں ویسا
 تٹواکر یک یخ ےن سار فہ ںی چن ےناسوکہ وشبہ سیف یئالسادایکودارااکےلمت بہن داشر کید ف ورع م کک تام ےک ئاپ
 دعوا نکن کر کند نا دد سا کبیر کسر کل ام تارے کج کل واہ ےس ےن متا یارک نوش ب
 سیتی تتلو مالسا ےن میرکلر بج ایکہ اور بناج یک “ہلال وان ولش سرگرم یماوک غم نب
 0 ۹ یک ےر کا اروا یک یدنم کان کے رے د کفار آںیئاو ےس گنج ناریمذس مرگرب اگر ایارتس ارز اوخوروا کنت کیآ

 مر گرخ ایک ہن یھبک یا ےگ ےرام بے بہ وم رار یم ندا ےاہ د نٹ ےۓایڑت قر 0--797 تہ

 ۱ ٠ ۔ایآٹ وافر یک وقالع یئالساھحتاسےک ایم

 لیکو اینو ہنتف سیب ںوقالع ایگ دحرس ےک سنااوہ روشرو زایکں وڑگنجرواںوقوافب یلوردنا ها :لنوات واغب یک یکن وری
 بارم ںیم نک ا یھب ناپ ےک مع ما سیل ڈنادبع ایلرک سقم کس تب تا مچ فورحم ورم لو ای
 ےک جوک س نی ور گر لاس پو روگ پا ےک م کورش تفاقم طط ہر یمن یو دیبع ںیم نکل ا ۔ ںیہ ےۓئ اھڑپ ی پ اکا بیج
 اپ رات کے وم ےک ہر اھ کک تدم ییا یدک ور شکن سرور یر. ورم يک رک تم لات تب شدی

 لن واال ات اس ےک ہک و دیک وم شن الا اس چک کت نوک تست طلا لوگ ن ارود ےک کج
 تاباعنا ںی لص کس تمرف ںساوکی شپ نب ایلر کہف کوہ للئاو یم لطیارواایکہ اور مٹ تمدخ یکم عو ےک ہردیبع ےن یدرع اد جگ اپ ےک

 ۱ _ ےک اطعے ہک ےک جرد لکا ئارپا ںی دیکر کاج ےئد
 یورک ورشی دے وک یی یم ےل دب کس هی له هدر لود کس لا... شک نم روا منت رییس

 دارفو تپ اراسراد یل یم تمدخ یکم عت سک ںورس ےک ںویغاپ ےرصود یھیکں ورم ےک ناروا ایک ےک کرک و داش نا نور

 ین روا اپ آں یئاو بناج یکہ طسقرس کارگر ر قمر ہلطبلطوکف سیل پس ارعا ےک یفایم اک ا یورک یک یک نماد کا فرط اوج متش
 : ۔ایلرک فلات رخ لو پشم

 متر نا کل گو لر ادرس س اکی آت ماش رپ ںوناملس ےک انا له. رر ر
 رپ کردا تلہ ہلدب ےس کد ےس ارپ سا یک وی اسی ایک رش ار اھپارپ ہضبق ےک ہلطیلطوکں اروا ےل اچ ےس ہاشداپ ےک ساارفرکوب ارات

 ند ای آپ ہلباقتم فسوب رزروگاکہ طباط ۓے اھڑب مردق ےن ںویئاسیو یجارف فرط کر اط ےک کرایت گنج ناماسروا سی ای آل خاکے رک
 ایلرک طلسم سی بکر شیب مان کس السا هیت اس کس لود ملال ما وا مت راج اساس اکو رص یر وا کج
 اھت فورت م تفاح یک سقم تو لا لورم دریا سل لمس رگ سرو لطیلطروا

 یکے رک اپ کل وییل رے ایل تہ ےک یاب داتا چ اکر کت یاسا ےن یا تیر نک ا کو تاد یا بج ..: تس کا رف
 دعب ےک گنج تقروا یئڑب تہب گے وہ گنج تصدی ای مات چاپ ےس ریس رہاب ےک ہلطیلطریانچایکہناور ےس لی
 لو وب مان ا ےن یورک ایل رک طی ےن ںونارلسمہ ےگاھہ رکز وچ طباعت یناماسور سہ تیا کوہ تسکقیکں ویی یار ف

 ےک ںواملسھشی بے ے لش ںوبو م ےک ہعیلطوج ےہ روش کیا ںیم سان اب ریملط ..٭*۔ےہ کک یئوکی کد ان ہندو ا ںیہ ےہ رے جا یم ےل ےک ےگ اھچ ہن مہ 8. ٭
 اھت ٹواکر یکم نایبمرد



 لذا... مرج و نلورلظ رج
 nm و و وه رو سس تره تست سس

 اس اکی درا بدو بقر کس لوس تو لا کد ےس د تن اچن ےس فراگیر توک ورم فسا لایک ور فر یک

 کش ںلوارےک ںوروالد یھ اف

 ہر کن

 دم لاک ط ات ایکو نتو اں تر ات یاد تاجر تموت ی مگ...:نالعااکی ٹو ھ7

 الع ناب رت لایک روش اک ی وح کمک ےک و: یں یکی یا ےن العرا ابق ےک تول اطہر تفروا یشن ہیک ی راو لی 7

 ٠ ۔ایدرگن طا دری ھعے نو ناز پلاک ر ےس ماکوان ےس سوراش ںاج ےک ن ڑپ ٹپ شا

 یتیم در شرم قنات لس کتی لک هریک بط رت رفوا ....:یئاو رم ات

 گن ابد اوین کروم 2 ےک ہشیرپوکں وس تب ےس ںیم ناےک کب ولخکن ارواایکہلب قم اکں وگول نا سی 19: روا کتی

 ( ہقیر فا نیم ذر س) اف کک ناھپ ےن لو اب ی دار راد ام تانک کس نکن قرار

 .-یدانپ شدن سردار

 شیب دن ورکنڑبہصاح کیاکں وگول نلا بجاوہہن بیع انھٹیب ےس نیشوکں شور ناف نا ی اب :لام اک ن ینا ایس مم

 ۱ ےک ٰناوگییددتکسا ےک رک مزوکں وگوا عن اےس یم ارد ےک وکرم کن اهم یو راس نر یگدرگتداغب ےن ںوگوا نان ایکوہ

 ورا نام یگ یکن ای واک ای ایدرک اور فرط یک( تییرک) شرقا زج ےکارگراوسپ ںو زاھچوکں کول ندا اسم

Eےک نادروکر ورم زج ےن ںیویئاسیع یجر یک کن ناد الوا یکی اوت ایک میپ بج درادرساکن ا یی اھت شکن یو  

 ۔ای لایا ےہ ت

 قرضامپ
 تشافت یک نک نا ںی لوخاب روا ںولو ےک نا اھاوہ ارم کٹ وکٹ وکو دام اکتشلاخرواداسف لطفا 5 ۳ فسا نب ںیورھع

ور یکن ا مع یما ےھت ےس روہہ یش ےس یررقتی وم یکءارھا ند ے اروا ی یوم یا اوہ یک نرک)وخ پ آ
 گے یکرسدوخ روا توا نا 

 اتا الب ےس سون ےن رم تے ک وفا و رگ سیب نور گر السد اس نوع رسوب ات

 شمس دف برق قواعد با یاس "نی لورو ااو تس اک رشک اتد رف سول نہں ورع

 4 ۱ ےک حج اکے ےس م ان ےک یا ارم اورم

 ےک کک یر شہ ہروشنوکں اردو اای کپ ال اتاعا ںیم اہم ےک ےن رک شے طا لئا ےس و ہرع ےن مع... ہلا روا فسوا نب ںوررمع

 لر لوس زوج نو و وفا ےس سارلطیلطل ہا ےس ہجو سا اھت م وتر طلا سو رمی اف تا تسریع

 ںاجاق ا پس دا درج لم انروادی دج کیا یباطم ےک نادبفامظہںکب ج ےس تالع اکر یش کیا یارک عاحصضا عام کس ی مبدا.

 ھم ہیردنسار وا یارب ھم دتایکن اے ۓ ہل سیف کوہ نو الجوج یا یتا ۔۵ ۔ے ےک ر گولے او نر یل درت ترص ماع روار اجے وک

 رها اچ تفا کآ؟ نو. 0( مع مارا هان برف راد کس لار کد قلا رج

 بس قفس نبات رک آکا نان لو م س الط اروا( یار )وہ د یر م ملز وج ےھت کروم جرم وس

 ۹ ےک شیرئام ےک لئارلا کندہ وا ںورنزوکک یل ےھت یئاعےک



 لا متلب le نورلظں اترا
 حس
 سنج را یا ورک کس ضیا ی در شانرکک یر ش ےناچ انی داتا ےس تماکوک ما یبہ کس یہ دوشم روک طبلطلئا ےس یکالاچ
 در روا ات یو نا ےن سور نگ آل یم ناکہ هل ید سر کتک هرکی 6 اید ترس اقا
 : یارک قن اک کیا یم بص ےس

 ته مر یک لطوادیا ےس تصوکناراد ےن ا فا بیا کس جرم لنز کاست... لم طط کن لاربع
 ارس اوہاترکمایقد وکی تت عام کیا گیا لو زو ید لای هراز کنترلر سا

 وم ےک ںونادلساےسررشےےک نا ےن اتش ےگ تدارک رنک آمار لا ناشر زی حل لا و یار ک
 نا ےن نکلا ے نه شاسی بی رک بیت یکی ور یک اراک کاو باج کی رس ترا اتو
 اید مگعاک برق اس تا کیری م یں واوا

 نر ج یت یک دادم ياد قاتل اس ما کم خار ترا کن ترا
 شرع بت اقا تو لا ”ایکے طط یا لورم “ےس اچانک وک وہ داف ےک لطیلط ےس کال اچروار ایشو وہ نام
 ساارطیلطل یا ےک لیخ کر را آر آروا وہ تام لی لو کریک ۴د تکوشد تدوق راہی کہ واچ ےل شی ش ےنپاوکل اے ۲ 1

 اقا ارس میشد میم شے اےک کت جاا توا ادب ب ےس آل یم ےدوکپب 1

 ریما تس رج کش رد وا کوک لش ترول دردم ات ےس کو رک ےس ےہ کس تو زهر بس بی کن شاخ

 تار لار طط لا" "ںیم اج ےس ےزاودوے وو تنو  ےتاجروا لوم لاو لم ناکم ےس ےزاورد کیا کول کای ماد

 تابع رک پوک اراد یک ر تا کام ھر

 قاب رونق مس دات لی تست یادم ےہ رام ید رک ب س روات ایک باریک ےک آس ںوکوا لا ےس ےلیپ وج

 e EE E ا و ي
 ۳ jr کا یجج اتو کی آر وا ےگ نج رادر بنام فےس لو جج لکل وراس ڑی عزم طیف

 ٠ یئوہ الا یک اوم ای د لاک رام کرن روکے ک مہ ایکدنلج تواضب مکی رام سان رک... :تفاغب کل رت لا
 0 ٹول اج یک طرت ےک اھا ہر اتے ترا طرف کی نار رسا یک ا کر ایت سج وف ےن اذن

 ۔یا ےس میر کل وق تع اطا یک مو یک قرب ےک ا لا ڈرام کل اٹغ مروا اوری مے رک حس یر تیر ۲
 یک
 ر اتراصو گنج ناماس رایت سی ےک رکں وجے ن سٹ رفداشوکں قواضب یٹرودناروا ںویگنشناخ ند ۓ آ0 نا.....:ہرصت ام اک وسر

 لابتتساےک سافت فید تورا سوال و 2ٍ
 تاک سش ںونودابدڑ اکی اکک نج ےک نر کتک دی ک و چک

 نا: یو ترقی ماگ تا

 ۳ ا اے

 E انا لا اا تے م7



 لوارخ۔..مشلج ۱ نورلظنما رج

Eتم تو  
 اوہ یاو ےہ

 نشل 0ھ 7 نو با ےن مھگس مم ہے ےس دو یک ولمینش زنگ ....ہلمقتر شر ار
 رشت دری شبا ارز کین دان کاپ کلاغ م گںیکں یر ھے ن لوزو

 ںونھشہ ںوٰڈود ےرانکے کر یش ا رپ ہلباقم رکےن و یش الج واش ہ ےلاڈ رک دہن" تاعلقےس تہ ےگ وہ نارمو آه هتل وا نوک
 دور لم یب ےک سا ہدکافاڑب تہب ںیم نوگنج نے نو 5 ار شا ئ دساء ںیہ ر یتو ہیک یٹوھچ ل لیں ؤاءاربہباقماک

 ۔ے آںٹاو ےہ ےگ تیل ا ےس ی ام کیم السار کا حب یہا نایت و شراب تہب ں و نا شب ےن اء یبر یٹوہ یئازڈلتار

 نت کرکے رپ اس ه) ی ع تسلیت یر ناب یاسمن
 اح یر ترا قم اک ب رع ال آکر عرس یک قم اک اقم ی نا ےن ےس ال ےب
 ےک ےک وک ناداھک ےک تادا لود ساير يک سد گر لا ہزاورد یئاحڑب دادمت یک

 ہم وای ا اھت اج مدوخ رکا رہ کج رپ ردا تکی اک اکرب دوخ تاب ےک تکرار چا دادت یکں وگول نام گل ےنراچپ ےس مانے ںیم
 کا رکے نیاصداء العتبحایکں اے ےترکیک نے تاقاد ےک کاش ام ااا زوج تم لو اج ردارتےس

 تارک رد تیم« یت مرک تاک لات لودر تلخ قمار رفاک سرنا نا مہا لم یی مام نک مک۰
 کوم سا یئاسح یر ف نارود یا اڑپانوہ فورص ںیم ےن کرس ےک ناک یت کت وافب فاض سس لب < سال رب تو

 ہا روس لا

 السا دال ےک

 ۳ ٠ہ ندرش ےک تسوکنزابز پا چ کای کی ز بو بوخوکس ا فواش کرنل اح تخارفےہ تن یک وا ےپا یت ےیج ےن مے وہدوآلمپ
 باک شر یک لے ک برق ےس تاک تو ل اوفا نا ےس کا تیک! کس ناگ رع گاتا: لکھ اک ت غا سنو طرق الخ عو ۲ اینست
 یارب قتفو لا حس تیم ساک کم شارات ےس یاری مدا یک ےس ناد کی کج هد یک قوا کردند کات ےھت نب

GTهتک نت رک واب ضفاف ےس ج ےس یک یار اح فرم ےن سان ناکام فراتر لوب کس ابهر ما  

 مکحلا قب هللا مرک ای رکن اردا ت اینو بف کی ےک رھا ' و سا ۷0027
 هست تل دمت یاس نت تاک ساھتادہادپ سم ح۵۳ قا: فرخ یکشلو ما ںام یک ار مرکز وج ایٹیب ی نا ( )ںیہ تر سیم
 یاب ع بوم هویت اچ اچ ترول هر یر اور کا ےس ناتا راج فرط یگداطب ماش اب کس لپ ی
 ےک اتفردنچ اسم یخ مشک پے راعرواےہایدرکو ڑی ںیم ےن ںوتکیئاسی کے ہر اتا ے لام ےرام ممکن تدوایکت فی رد کاج بیرقتےن
 یف كلمدمن۔ےت ےن ےمرعمک ور ےک یک اہک یھت یا لا. لایت *لاڈرکل اما کریم مک 1 آے ن رکنا مالم ا یدک پس آے سال ڈاک ا تی

 نا ىرخا ِكئاف؛ ہرضبف نیملاعلا ءاسن كاردتأ رجهمو ًايراس مهبريست ىنيطم تيضن ىصاعلاابا كيلا ًأريغت نوري لاموجن ىعارا ءأرهسم ةراجحلا ىداو

 ےک ات اشکال اروا او رک ون واک تالا ک ر خس ںوقالع کرم داع دی را ایکس تاتو ًارصنتو ٹیفت
 قو فطر ات داد تری اش سا درست داد ںئانانچ؛ ءاید معا رام یکر کشلون یکرایت داهج تو و یا ےن معا ھت ایک اھئاپ ےن مالسا نانمشزوکن نام

 تب ےس علل ینا ایک تمیم ےن مچ ہل ےک کم راشا) ےہ تمض لاک ای
 یک ارو بسچ ورک شوکت روش وم سا کای درج ؟ں یادو راھا:یدادر چی کن تیغ لام دوا یک یقراش ےن روا الڈ ام وک ویئاسیع لورا ایک ب ارقد ناھا ل ورش

 راد لب ترو# یک داران ما ک چپ ےس تروعس ا کاہکرلوہ بطاخم ےن ساری داور لب ستم سوار شش کسایی ایم اس

 ےک وف ی تنس ےک ہرا ارپ ےک م ےن اط رو ترصنرواے رک ردیف کر ما یلاترللا یلواد یک وم یئاپازس یک  ےتپا ےن مالسا نانشہاوہ اٹل واریم با
 تسفنو: هلغ فدرب ا ءاط وا تکرداف؛ ا رفظملا سیمخلا دانقادعبلا یلع اھتبجا ینا سابعایربت ماتم شد ےک ر کب طاطوکں ابعپ ےدہادیپ رخ آ

 نوید ۲۳۷تن اد وت ےک رک رک ًاریخ نیملسملا نعەللا كازج ےن سابعًارسعم تینغا ًابورکم

 را ہر و 7677

 ت یکم ونش ےہ باج کک کت فا رد ےک پل یم ہراپت یئداو ایک



 لتاصح متلب ۳۲ ندرت

 نامند انی اکس ادب ےک ےن م ےک یا ایکڑ وچ ےل کس لوک 7 آےپارواایکف ذاصوکس شان ےک سالن ےن یا یش

 2 ےک لپ بطرق ےک کد ات مک ایکو یاب کم ا یش زار موز ورک نکا :ترواخب کنار
 بان فو ابا اپ شاد اسرار ےک ےک واخد روس یکی ا ےس لاری باو ناور باج یک تے ے وارا

 اب آل طرا ل اعد ہا ےک یا ن اربع یکم مرعب ونو یکے وت ا يا کت والاد جا و

 کس وایبر بت اف تسریط تبلت رغ یا ایک کاو اترکؤاب ری ود اج کگنرددرواایکواہچج تفالخےک 'ہقیاج''ےن نناادپمدعب ےک سا
 آباد رکاب واک وہ درک

 راو نا پای آن نا ےس قارعا ۴ش اکی سم میرا ماخ کی دہ یخ باز فورحم نان نخ پر ار کا نب باز
 ےس ار ولجو ی کوم ممم ساروا ایک اق ےک اےس تس زت لاک ب یی انچ اہ لیٹ ےس مارح او ت کد عدس ایک - اقا نرو
 ۔یگایکر وت ن شش اک سا یب س یوم تدب ےہ بس الادب ےس یے یکایک ھچک تشاو

 لوخش مو تا ذب سیب ےنرکم کس لگن اب شا نافط نشدم کو نامش هر دک و :ل یوم ای لولاووریپ
 یکم ی رعب لا تس افت اقای دا چ پ بیلصددنز ےک رکرار گے چو کد | رکی وم تام انو
 تار بن ےک بس رک ااو لاب ےک نادات ییہ ںی ےس رک انب نارمکجن رلادپ مر یمارواء ایپ تافو
 ام ےک اکو زاورد ےک ترامارھتےن لو وب زا نقش ین ا ر ںی قاد ساب ےک ےن رگ لاطم اکی او یک سا لاما اروا

 ین ذی داف یون ئل ےک ےنرکرش نم اروا روشےس نوک وگو سنا گاز 6 زوشروا

 ساب باد فر طه کج ناب رذچ قلا اب ٹوٹ نارکشاراساکہ طرق ید یکے ن کمی ید اک ےن ر کل تاک خ رز ا ےن نام
 تپ مو ۳ اظ بو مج

 تہ ۳ اف رت

 اپ اچ لمسی دی وای رار تاس ےس دول ےس رر طا ےک کرانا یک ین وج هرس سرود

 یک “عاطف روات ہا ھتاس ےک کشا تسدرب ز کیا اک يذم نب دعا ارپ ب مرکب ۶ نا رد سا نزای و :ميرگرع
 مر کیا ںوتلق قع ایگداب روا نایموک دربشٹکاےک سفر اور کنسرو اچ بااچ
 (ںیہےکٛ| AA کدام 9 تاعق )نا تاج فیلکنیکدیق سیم نا یوں یریتےک ناملسمہ رکا رکےن ریز

 یک ا سما سنتر لر ےس بس ایکو ناب تواب مے د ار :توافإ یودرا
 2 عطار نور گم ےک ؟ےک تمولعر کم درب لا راک یو اینا ےس آکے رک باقم ودراما ا کاش زا رخ
 دارا یا کیر لار تارا نی نچ کس لوک نرو داران شک درا ےن ارالاپ وم

 ES فقر ایچ یار نوک هام حس لای ماکت رنک ورق اپن نر ایر سنا
 لوس کلمات ناد ا ںیم نر ای رود ا سش ےہ یک سر رد ےس ےرس ےن هاتی ریش کدر ۳

 ۔ایآں ہئاو رکی فک لوبیا کاج رچ نر سال ا ئل رکن ےزاورد ےک وان شش گن

 ( مرم( رم وبا فم رر ایراد لک ےن جرات



 لا. مدل ۳۳ نورظں اترا

 ایگ ایکو صا اکہدرام لی“ ےہ دعب ےک سنا یئوہن یلایساکر لیکن اور رپ ہرصاحمےکودرام یا “ںی وف سیم اے... :

 یاہو سیم هر وا یواش تک بیتا کس رد دونگا ۳۹ اگل نار اش درا "وب مک اش رم شاء

 ب اب فلک سنت ساری ۳ رر واش ےگ ول ویزا اتنا ےن نشر کنی کوا ا

 یا( )تل اله اشو اش واک ہی رش رہ لقا کک لاس ی پیا عاق یا اے ل لوس نا تلا پورو یگ

 ۔ے کوال وردت ایگ یادی ای یک روز گلو اکو ص کل

 0 ٹر کہ مترو زاکت ماطب لاک آیا بارت « گپ تب عطل اا شویو ما :تواذب یکلطبط یل ۱

 یہ یوکے روف بس نا ما ء ایکو حک ے آں اپ ےک سا پو کاڈب تہب کیا ا یاب کوش ناش یبا رحم ا آ تہ ےن سا اھتدوجوم سیم

 را روو وزا وہ باما داد ےل ےک ےن رککشچ ےس میپ سیف اش ےن نٹلربئاوہروآ دعب ےب تش یہا ےک انہ

 مث سیم ید ےد تسکقوکں ویب ی کر م ا ےن رک یاش کی ار آف صےن شا وار یاش ساپ ی ےک تردد فارط ای ایگدناور

 طلای ےپا ےن ننلادبعب جی رے ڑا لس کب تو اخو فات اتاط اس لوس تاک

 -اھکر ےک ہر صا وم کیل لیا کتزاردہتام ز کی ےنریماایکررقمرپ کج روادرصصاح

N: ایر لک شهرها کی لا... :یٹورس ١ Oےس نرخ یکن رام نوپ ہلطیلط لئاوکے تد کیاےک خر وفرواا تا ؟ سی  

 ںی یاش ے و ے لاخےک بقاقتاھت ہر آس یاد فرطیکں ایر صفر کا ٹاور صاف بما تو سج ل ےس کاایک تاور

 هک مک آسم ظرف اش ےھھڑب ےک آے هل یخ گپ د رگ وا
 لار ذو و نر ارس هم اد لو لوت م صج اکی ڑی وق اوا یما ےس یاو ناب رنچ ےن

 وت ایم نا 2 دیر ا ی ای طیلط

 ترور ۳ تا تے ےک

 : ادا مٹ اداس کی ایک وک طط طر کل ےن یو یدک یر صاحم ےن کرت ےس مطاط ہا یدرکرنب

 ںی آی ادب ترا رار دعب ےک یلایماک

 ایم شارع ر کیا تا ےن لار ا رر اف نر تک ںی لون. آیہ یی زرین ورق

 یر اذری لو کن تسرب زت ےس ا اتم کن اور باج ایک بار روا و 0 سر کیک

 امرا الم فرط ک ں وقلم ی الما ے ساف ہاش ز یم نی سادعب ےک سا ےئل ےس یقروا لئی آا راج ےک نشا ید تاک ون ےس

 زی خرو تک اہ ےگ ےس ےر دد کی ایک واک اھ ےک ما ےس یا ےن یوم نب 90 نونرفب اوہ رو دم م ار شک دمر

 اوہ چر فرط کی لق ارو: نفت لا نفس ےس کہ یہ دج واکس کس لای تم یئوہ تسکقوکس اف هاشرعب ےک گنی

 ےل ےک نون ر لق ماا ایک قے شوک ری زدن رکن واسه اس مر السا طبل لام السا نانمشوکس

 دار رک نکلا ےن نففی وان ب ایم اکر تم

 ما ےک ےس تہب اکل رپ جدت سے کرا ج ت ڈے ناار شو: ر قرصان اد

 ۓاجہ ےک ناار( زوج ) لا اب ے اج ےہ نکے یر اہ ساک ایر شی ( ۲۳۵ رف فیلم )ا ر...
 ئ7
 ےہ یکن رش



 لار ملم ۳# نورظنت اترا
 ا

 وچو رف تلک اوفا لس سم نام رھ ايد کد رقص لباس تم رجب یا تره اچوکس ا رخ نیز وا ات
 نون رک سلولی ) یوم شیلا رقم یم سار کام ںی و

 ترا ۓاھیدرہ وج ےک ارم رد شرک رم ا ےن ید وا ایک نکس از تم
 1 یک

 یا کاپ شتاب تام پک نکس لس لہ لترروا یوم
 تاب مس اک می توماس نزار گچ یر زراو( تکی کر الا یک یوم

 ی زم ایکن لاو یار کم زم نب ثرئوکں وتسودنچ کس فو نکرد يک کاب ٢ےس یی روک تے ےک ےس ہرا
 ی اا رت ےس گنج ناردیمدحتاسےک یب لایماکث رح ایگارام یئاھب دازاچب اک ا اگاھچ رکا کت سک یوم والا اب اتم

 لیلطتروا رک [777-20 کرد لا لو وتو لا ایر رایت اک ی اروا ایک تپ یی
 ارام لیتر بار

 چو فرط یا ردا ےس غ کد اصح ےک کوم ےن ثا لاخر م توانا رھپ سیب غامد ےک یوم روا گجہرابود ۹ یوم
 ںوجوفایکءرہاظماکی تام هنس تم ی آپ کک 0 یوم یک
 و ںی یاد اھت سیٹ و: نر لوترچ طب فیرتہاوہ ہل اقماکں ون لود ہیرا لھ رے فی اراک و
 تاب ےک ںونمناک ہت ےس د با اوج کلم عمر ین سات هر * تم سی اس لب هایت
 ور زن کر یا رک کیم راگ

 یوم رکے درگ تیر در یر ی 2 :تعاطا یک یوم
 سوشا کز نو نوش باس مر فرطگد ولت _ رزم برس یہ ایکن اور لی کس هراس
 هنر شل هک تکی و ام تستر ایگارام(ہنوبچ یلاو) بیری واتا تم سن اه
 رنا تعاضرولب یس ارو لک رھ ہرا ہد ےس کو ایک لق ےل ےک ےنال یم شہ وک ا ےن کشا اش ہیک و رش او یش ب

 رار ےک دیس وہ اد یم ہیلع کوان ل اع تمور نس یک لیط یر کر ےن شاد ای د م تم رخ یکی ساری روک
 ۔اگل ےن رکتصولکل یب ہلیطو تاسےک مار روا ئی ررمندوگےپارپ تسایسد مانا ےک

 ںویتشکی پا یم نوبش) لئاس یکت واغب ںی ںوقالع ےک دب ہرا ےک سینا ےن 0 ںویبوجم سٹ ہار یا... توا کل زی
 ساتر تگ ها e درک ےر ںوزاھب روا

 لا ےک ق اب رتےک ہیلی شارواایکہدارا اکے لا ےن ںوکول نا اک تو ہن ےگ آی لوج گنج ےس ںوناملسم ی:نوردشا چپ ہنودمشاے

EL E 0۲ راس نقد او  
 ا7 یتر سود کیا ےس ہبط قدحب ےک سا: یو تسلنشوکں وی وج ےک رکت شادرب باصمدح ےب روا تفع ےن ںیوناملسمہ یئوہ گن تسورب ز تہب دعب ےک ےن رتارپ
 7 ھج بابساو لام سج یکن چپ یھب اشک یاد کنار ید تستر ور نویس ست کری گر شنود وا ںیم زد لر ئالما
 کا اباد لا و مک دیس ںی ڈک ں اہ یر نو٢ کج کک دود ےضودشا لاس ےک ورش ےس وم ےہ رسان
 شب فر گپ ےہ ےک کرام شم درول یو اراب فرط یکے ابلوک ویو رک اہ یک تایل پل ام هیت کر یم ھا ایگ

 نظام یاد الت ع_ي کروم ام نا رپ رب کس نوت سید فر گو ےل ہن نک و
 ( مر ۲۲۲ فص ر فراج( نری وطب یا )بات ا 2



 لاج متر ۲۵ نورظنما جرات

 ۔ایل ٹول باساو یار اس تہ بیوہ واں وندا وہ کج تتدرب تہب ےک ےن اے ںونش نا (۱۵)م رگ فیش

 نابینا نسل وام او فرط کد وہا ے اہ رھی ل دس اراک اب کک اھب ےس گنج نارییم ےن ںویبوجم ۔:رارفاکں ویب

 نما سیٹ فار طا نئا ےک ہیمالسا ورگ کک اروا ایکو چ مت سلس اک ت املا ےک نار حب ےک قاد سام اد لار ژان نت یک

 داپ یکی را آوا الف یک وربش نا ےن طسوا نادم حب ےک ےنا ےل ےک لوبو چ ےک ہلا تاقا اکہ ناماو
 _ایکررقمپ ارگ تظاطت یکن اکوادعت اکی کیم السا خا اروا ےگ رکن ایم روا بارش یڑٹوک

 بم کر کود دددیاش ےایکرس رگ ید اں ورتا اہے ںویعوب ےن ںوتر وم

 جب تہ فرط یکں وجومایرد یئالسا اف یک اور فرط یکہ رک یئازسا تراک هر: ات گلو ریش
 ےک نو دان یه رک باس نو لایک عورش یئاڑلیس کب سن ںی ناساف یک کک ھ نول ا شروپش ےک ںویئامیم

 یکے ارے اپ رش اید رک ا کال مکا ای شق ایا ےہ رکس حکیم ںورش ےن ںوناراسہ وب بیک اب ےک کلا
 ےک رک ارد وساڈب تب راوی ذ کھاتہ مشرک آکر اک 1 یھی ک جا( زگ) ںی یا وچ یکراوید اپ شیک سورن بيمار کشش
 ٠ تی آیباو

 ین کت درکشا و کیاوکتزیفم نب داولادبک نی میگا ب ین اب رد پا نر کس لا. مر دوشم 6نا
 اتاج اناج ےس مان ےک ) تشر ای) برصو ایگ دمر کا یک نار فاوہاترک ار اتلورگوراہقولشب میر نادب ایک اور ئل ےک ےنرکؤاچ فرط ۰

 را یوتاب نا رد تسلیم < والس و گز یر تفاهم رسا وات
 ےن یوسی کوچ ایکب قت اکن ئوم ےس راہ ےس ےم السا رک شرور تاک فور مو لو زر اب فسا

 ناپ آے لا سونا یر لود کلان ون نایت رک یکدنب ہعلقےسروطےر طب شدن

 ایم اراکی او ےک رک ات ےس یر و ان 'ےئپاروا نارمووک

 تمرض یک سراب ریما سیم نارود ےک ھس ۵ ےن لون نب سلف طنطآ لو سی ....:تاقتاعن ےس ہاشواپ ےک ہہزطنطتف
 ےل رے از غ یک ںیم ےب ےک یا یکے نزار اب یگتساونرد کس اق کر یک وزوار اتا مرم یک نک یتا ںیم

 هاش یار زور پل تست فا یر شما ها نایاداکتسوک تود کیر يا لار یگ ےک ہناورایادہ روا ےس تہب

 یاب بقر ےک توک یارک یا فر فرا آی جا ادرواایکم اخوت لصاوموداوتارتشر نایسرد ےک ںی اشواپ لوفد رک شریک طط

 ںیم تموکع ہى ےک نیلادبمہ ےہ بج رفو بیج یجب قت اکل اقتاےک لن یو: ٹافدیکر ھن عقد بی کت او گره
 رک شر جام دلار سا ذرات با سیم ماکس یگ آسا اق رودروداڈب ترش رهن

 بیش یش یک آنر تروص یئوکی کی ایم اک یم ےرارا یاو بج ال ےس رک شوک کیدی یو یکن کو کی ش یب ٹئاس یں ام یک

 ےک ےک ورک وا ذی را ادرس قالب کس ام ق کل بیل درک علما

 (رہعی و) رم او ہر ضاح ںیم لگی باش بج صت تقو ےک ین د ےگ ا ۔اگوہ ہز سیم سا اگ آ اکا دددلایپ وک لک ایه درز

 یتوہ مولعم یس رواو رب اود ےھج صف” یکواشراےک کب طار نے نشاادبو رم ااھتاوہ اکر نت اسلا کد ایا اٹ ورب ورک نشرلارہ و یماوک
 روپ ےٹپاددروا ںیمالد یس ےن عشرلادبع ما ایہ ران کک ےدرت باوج یئوگے اون اطرہز سی اک ات یداتماج قر صف لیپ وک ا تیت

 ےس تاد س ںوقالع یر ف لک شیپ نو.



 اص ...م تل ۳۷ نورظنا را

 ریما یکم یک کروا راس ےس وک کرک لکا تز اچار لج تہ دوا ایک تاکسی درگ مای
 اگر مورخ نترعب سرد اید رک الکل رب یشاربگ اسب |

 : خر ےن رپ فر نبات ما نم اروا ۵ یر ادہ ریما رحب ےک تقوا درو دقاو کر
 ۔یکتصولحل اس 9 سا اپ تافو یھ یار

 لم دا از تب کتک روا نا تباہ تم ومن ام زاکل ا اھت اح اک فروا وا رش اعوان اکر ا .رادرگ کیر ارج ٠
 لس نرو نا اسدی بط ترک اہ اوہ باری ادام ےس کای مس اپ بر کس لپ سرگرم روا رحم
 بار آء یارک ید چ اسم حی اہ رواں چ کہ دوا یم سنا الت ذهن وسايل ا ب ےس ےس ہی روک
 انب نا رک یک ارمان کل الا تلفد ےن رئا بجانے درک مت ت اتا حس یانگ.

 رز یاب سوال ارگ اے شوف کی مرم کل وات رپ علل فنر ےن ہیرا : یو یک ارت

 ےک اروا ایک فرم کل یارب ا آر کت سرد وک اب رحمی ےن می انچاھتاپدرکزودن اج زروا بار تے طط لباوکں وابھن یگ اف اء ایکن اور

Jîدید روتر فال گره لو اداب  

 ها بم قدر طب یئارگیہذ یکہ یطت لو یوم نب یوسی اش عجاوفادعب ےک سا ...:تاھح نیک یوم نب یوم
 نادر فر ید ول کلهر ی یاد اےس تناسب دیک آر گژملت شنا یوم کادر ےک

 تا سیو رک ونوس نوش را «یدرک ورشا ٹول یں فارطا 1ع ا ےن مال ارکاسع

 شاور ےیل ےک ےن رک وکرم یل لطرکوہ سال ےس نااسو زاس یگنشج ایکرات م السا رک غرر یا م ھا“ ر: ےک عم اکا اس کوا
 کل وقتا ناروا ا کک یا طیلط لا سیل نبش کس خرد کدے ۳ روا( راگ )اشو اب نسل«

 شن آنتن ی سس مر ازراک کر عم ےن چر یا اوہ لہ اتم اکں ون ںونود سی ییلس یاد کل ےس ارش نادیہ ےس ھر یھ

 شار ےک ےس د رز یکسری فارس همسایه کس ےس یک اھ یواش
 ربات رک کب د ےن ہاطیلط فان ناتو اباد لا کس نا اغوا ااےس کتاب و

 سو تفت یار وا تم ابر کے آس

 الجور چک کی اروا ےس آتا ۳ و

 رسا یز یک سوا ند اھت بش ےس بقل ےک رصازلا' ادب عار تر وان باطق ےک لفاوء لا اوہ نس لارہک کریک ا اہایکد ی ےس بتا ےک اطر وا ن ادبر مای 0

 ے یم باساے کس لو ر سش تورو ی توج اف همدم دا زار با کشف ثواب وب شرطی الر ناش

 رک یتا لب تس تب و اف کت لد» لب لب تم ےک یاب رترکل اح یلاماکر اتر یک ںونہ یھب پا فان
 کشم زود ی تست یک ایک یانعرولز کیاوکل نا ےن سوا نا دیکر مار م کیا اھت تی بر
 لا راک سو هر هی سنت ادا یا کس تپ ےک دلز سا لا ٹیپ اکں ا اید باوج ےن اینا کک

 ر *( ۲ے فرج لاک را٣ )ے دوجومےک سا ےل )٥۵( تقو ےک تافداحخ ات اگل باضخ کان سی یڑڑاڈ اھت س مو مت یو ی وک یر گں یا

 )ی یه ےک رکن رنک لٹا عر کہ جک وار لک تارک کے املا ی ا ۵ _نریرو ط٣ ن٣٣ ا 0
 سیا( یر لا ا يا )تر ا یر( ۱۳۵ فلج )نررظ ناو یا ماج ٭ (م۹۳مٰ “راج )ر فلا رقعلاروا

 ۔ے ر توک رود ی اپ وا لاس سن ا( ر فمر تلج )ی ہیرا تارون دوچ تمور وپ اے رف ) سم اب جلا( اک



 لقاصح مچ 1 fi نورلغىءاٌنراج

 ترا تارا اب اقم یاس ناروا ےس وج نادر فرط کس رفت هه ےب راب ےک لج یاو فرط کر ی ےک

 ساید کوه نون او رس نیر سنت 2 کر ییا ںیم ےک ے وہ اور یاو ے وم

 رک کس یم ہن ول لوید کر عم سا تعا کیا یک وناملسم ےن گنج فرط یک اه نوک کی تکاب یو

 : اارکاپ دت تپ ےک ناوکووخرکے ریپ دفرذرای دراز زس ےن یر کفش 3

 اپر ہرصصاھحوام کیاےر پاک اور فیزیک کرت ار کل وج وف اش یک قر فرط کی ورم یکں ویخاپ ےک دل اطرنشرما ںی ۳ےہ

 تست فال اف لا فار طر کے رکشہ کوک ذمے اس اعم دار رو الت

 کتب یکن اسم آرب دبات ےک کر چ ںی فار رواش یورک وز شام ٹولرکوہ لئاو ںیم ںوقالع ےک نیر شم رک ئالسا ایک تاور ےک

 Es هو لر اب نسل من ںی راول یک ترا ابر امکتسلگا رب زا ےک ںوئاملسمناریم یئوہ

 - ںی یوکی کس وم لکا خر تسرب تہب کوال ر کر ا
 ۔ےا ڈک امو آر وا لو اگے تہ ایا ربودابتوکں وربشیک اس یت اتایکؤا پچ فالخےک ہقلالجدوخ تازہ ےنرجثیما سی نیا

 هم تموم زيبا قیاس کس اوج ھھتا۔ےک ںوسلس ون ن نورمن نا 3 یار

 یر فا نت نر مش تنطلسلارمزو ئل رکادیپ تاقلعت داف شنا هاش ایگالچ شہاب ے “مقا روب فر ٠

 ۴ لر قره و تست مش ست ی لی ب نانو ںی ع۷ ےل ےک ےک تاب یکن ادب ے تیقح

 هود مرا ول نر رکی ئوہ ےن ہی طر ش یک یہ یکے نوہ تباکو طخ یکن نایمرد ےک نر کروا ھر یمادحب ےس رع

 کری تمرینات سلب طمع نر لی 2-20

 ومحب لاس یا کس ید کار کہ دب ایک ا گم شپ تنطلسلاریزو ۔اھتاوہاڑپ نام دیر کک تتو سا یک قت فر

 سگ آاچ ےس برش اراد رک وچ کود یک نر کیر ناف شارب :نگرمو 1 نرلاربع

 اھتاوہاڑپ مک ت الام یک یری روا ای در لو نا ایم ب اطنر شاپ سم 1ےک ہدرام ےن لاربع وب یگ یم ںوفوو تو

 اے کز نا ےت الخ تج ےک لال سیٹ عاوطدرگےک سادعب ےک سا اوج بارکد پت دانیش کی اے ادب

 دل عو ئاداکتاضوبتن سا کک طب یم اطا فر فر وغ لر کش ںی ت ا ضو بتم

 ہلیلطل ارگ قد ہر وار نب تواض مل اہ راه نونا یز نی یوم روگ یی رب دخ ..: تواب یکن ونلا یی نم یوم

 ھا ےک نوو نا ےک ایہ رکا مک تسلط اراک و ری روا تک« ےس آے ہلباقم تا ےک حی فراز ںیٹاطیط یا: ادم

 : کر سم بنا یم تعاجشی کی دوج ابا رکاھک ساک یکی ات یک انن ر

 Ca رپ ا 07 DIS :تشگو یوم EIA نول یاو) ےک کر این اک و ےک یب لص وک یک ےرتاو ا

 دیگر ليست رخ رک تاپ راکت عکس سه تقو لارواای آگ اھج یمرب دش ےک کے لی یاری

 سیب وف ےل ےک یٹوکرم یک نا هما کتاب هدر ترک ات ےن قلب نب ثہرج نیا ںیم الاز :تواقب ث7 نیردسا

 79 پا ےن دھر یما شی تہ. «یداکرت نور ےک /020 2 جوراب "داور
 برھلاراد ےس

 هجا( طلا جک بج رد ۳٣ لر اں 0

 دارت یک ں ولوت ےک بیر یا نرم (E پچو... ٭-ےیرٹیجر(۳۴ر+ف لج) یک ات هی

 (مرم) عم دیطم ۷۳فی راج ) لو نم راج اش یئوکاکں ویقزم یت ) فور داود



 لقاح متلب ا HA نور لغن بارات
 ےہ یا مورک یا اک کشی اش رج تاون نر یکتا پل آے ہدرام ایک اتا ہتساراک “درا” ےن رذنمہ ایک اور فر۶
 ناور باج کر ولے ر راج سل اسد رو لکو رک اےک یاش ےک ںورفاک ا نادار کوہ ےس

 یکن ےک رک ہہ ےس قرم ےن یا وہ کج می سی آ کت ازم ےس طق یہا ایک 0
 ترا یتیم یار ایا خر راک وقااعہضوبتم ےک نوٹلا یکذ نج یوم ضوبقمدالب ےک رک اوا ار طا ماق ےک یارو ےاہڑب عرق بلا
 ۱ ا ۲ یاد فرط یک لم رقرگے لن تیل اس تہب < رگبار نا دف کا ےک لار وا تنور ےس ںوڑوھک

 لس هد ست یئالسا کی یی رند میر کت 1
 لو س اھم ےس ہی سارا رات ےک نجات تشک تج اپا ںیم اج یگدراتا ےس بناج یکرسود ںیم کلم ےک ہقیلج حسام
 نافوط بس یکب سی رو ںیم یر اھو وے ںیم ناب ںی ولرکار کلرک یم سی آں تقی رامسیکی نر ازیت یی الو: فلاقتے یتافنا او
 ۱ ۔ںیئاوہ رن یک
 سرور الو شب حلق ےن یا کت واذب شی ہقلام “لاج رتشب علاقے ن و" نوصخ نب مس یم ا ے..: توان یکن وصفح رمت
 ید تکرار نا ےن ن وصف برع ایک کیپ اراپ یک ںی رپ یا سما وفات ںوریٹروا ںوہھےک را رگ
 نوصض ن یرمعاب کس لوس کن و نر اش سرب رق تموکح ارد سام یم تا یئوہ اپ یٹزبضم مم یار مک یک اےس سن
 ۔ایگوہ اقن ااد نکلا کیے یتا ےس کالا ےن
 هل رزم ایر زنم ےنپارپ لاصیتساےک لو هک ہہ وما تاودروا یکو لم فئاوط ےن دھر یما شهر :ترام فکر ذنم
 9 لر یر ںولوے ڈو یورک ورشا ٹولرب تاماقم ےک جود ر کروا بناوجو فارطعا ےک نیازی ورا تم ےب
 طرق و ورال ش ےن رذنمرھچ وم گج یکے لاامقدوجوم ںی یم نب بل نب ھہاھڑب بناج یک چ0 ہوزب یددعب ےک لاک وک
 ہا ےہ و رکنا وک خالف تل فا طا یدرکغ ورش اچ یھپ ےک س۲م ںوقالعےک رافآرکوہغراف ےس مک ادا ایک اک
 ۲ رای باو ےک یتا ےس ایم کوب ۔ںوعاک ورکو اب ید
 نار فرط یک ته گناهان ونک اش ز ھلادب نم شاپ ںی - تک :تععاطا یکن وصی ر

 ۔ایکم ات ںیہ د ےس ےل بل رک اھب ھچک وک ر داب ن وع باھا چ
 ےک کراہت سی وف یگوہادیپ ٹواکد ےس بناج نوش لاو کا عرش نیک دراز س کو کب لک اا یم نیا ....: مہ یگوورال
 -ااڈرابوکں ودایپ ےس تہب ےک اروا کد تسلےس یگاد م لاک لکا اف سی زول اا

 ےک ےک روا رصاحن ےک طقرم ےس تیثح یک فاےک اذا یخ یر اربکی شاپ م اے: تاع ةف یکے ی رحاب م
 یم اے ر لومکے زاوردک هانی شحس رم مشا ےن ہطس رب ینا او کر طس دعب ےک گوہر اکے تدم کیا ایک دابوو ےس
 یو نر ام انشا کک ا وہ ےس واک کشپیالسارکپ مج تقو ےک گنج نکا اقا بکر شغل راوی تن ون
 لاو يا نر لب او فای اکر یخ رکھی ومر کا یکہ رص ایں نا تمم لق اور نکرد مث دا کس نا
 لرک اہ ہنلقی الم ےن در یماء رکی رنب ہعلقر کور ی م ایت رکا یم طول شی تم دعب ےک یسااراماپاھچب رپ تیقدرواہیلیشادحب ےک ےن آ
 رلب )یار مر( ۸ار ف )نیکان ر ۲ ںیہ اترا لاری ن وص نرم ۰.۰0 ۔ جے رنک اردد بس اک ددا چ سو قو ادارم ےگ...
 بس دز کج سری نا م وک چ یو اج ےک ایر( رز دلج ۰ ۔ںز رپ( رر
 _ےورگیمۃی+ش لالامر۲...٭ -ےربامط تہب رب نوشی داد وج ھل یک لا ےک طسقرم لش سرا ھا ےک مج یک دردی یار



 لا رج ۱ ۹ ناورلخنا را

 قبلا لو لپ اف سهراب اوت کروایا کت عاما ک تموت رہ

 را لب فور رکن ماش نم سا نارنج را 2و مس تان... ترا رفتم
 ۱ دانی ار کر فن ایبک ا دحب ےک سا ایگ توف ےک ر کت واک لا سک ا

 نوصي رسما جوار کیلو هان اب روش تسلیم لا کم ا ۲

 اوہ تاور تلکس لوک کش سه

 کل ورا لوس راس نوصضح نیر دب ےک کچ تر وا زی زور ایگای کر صاحب شرکای . هرصای کز شل
 گے ہر اک ترش ن وصف ہر گر حب ےک یا الار کک کر ادو ن وتعز یا ے ر زدات یاب نی رل قے سم ناایلرک

 تاج چپ او ےک ذنم ےن نو نج مایا ںیئاو ےکاھاور صاحب کرک سب تاوقرد یکن وصف نر مےن رزنمہ یکتساوخرد یک رک آ

 رس لو صفرا لو زنم جرم رک رک ےن ن وصف نر ایر کر اھو دابودرکن جنر ےنرزنم الاڈ وہ دعو فالخک یت

 لات ه ما له شیوا تان قاری گم نو یک زف کی عو
 ارگ لاسو ںااچچب آتقد رخ ٦6 ھ رزنم سیر تشب لن وصف نج عل یم تلاح یکوہر صا لی ھے ۵ر ....:ترااما لارپکریئا

 ےک ھا ہر صا اھت یک ید اسفو توانب ںیم سینا ے راس ہیکل شیٹ ت ےس تم وک انب نار اکر ریما کہ ڈئادہم ریما یاب اکس ا کچن یکس تا یک

 زا نت سکس اپ ےس لا٤ یتیم روک واک لام یکس انا ےس ہجو یکل تلافی کت کبار ماروا ںوا_ب یکن دے 0 آالچ ہبطرمق

 إب تودہ رخ یم ںوورض فل ان دوا کیا ےھت تاج کس فرصت رش تاجحارخا ےک ج وف ریت یکر نشانی دوکال کیا ےس شی سارقرانہد

 ۳ ی لپ اهر جیرفت تتلو نا تس ےس اہ ےک فو تا داتیاک

 انا نان س ناو ناب کس یہ رکن ام لیپ مہ... تواضب یم سو کنارم با لو ماع
 شاپ سارق کل ورلومروا نوسان قرن تشک ۵۵ تو سد( )را لات کو

 جنب مع یی ےس تبسانم کا لوم یک یک ا کیک لاج ہاشراپ روا فر فرم ۓاھڑب مق فرط کد الب اصلا« ایک عت

 هم لندن عوامل ح۳۷۳ تنطالسلاریزوء نیاادب نم کن یہ ج ای گپ م لیپ اوہ فور عش دوفم

 اچ ےس للطب ےس اورم ناروا یا یکم شاپ ںیم ہ۷۵ دعب ےک ساافایلر کیف رگر گے د تسکوکس ا ےن نادرم ناروا اھت ایک اس ےک

 صدای یک ودر واتس تا ےک کواب ےس ےرسےنٹ وک اروا 1ا اپ سوت ورا لات لب فسا

 یک لارو اب آالچ (ہدران تاقاحتم )یم اطاا بشر کوچ ب رھلاراد ناورم نیہاء یگ 0, 90

 ایر م ےہ آتم ارپ ںورفےک نوعیلدالب دعب ےک ہیغاطنا مایق ےن اور نہایت اوما ڑب ناو تنو یار شیب يکي تو کس رب لت

 بم سلب تاضوبتس لب نوید برگ اش راه کت یو اضوجت یس اروا

 ریموت اکتیو ید تمساح یر گیر کلا اچ رقت شر کری...

 ی ورا نیش کوس ا ینا»دشیر کن اس اچ لوک یم کے دا یں یک صرطآ ا یکے نرشزاس قور یہ روا تاب دما

 فرخ دلج لاک را زا صدای تر تست درز ور وا تست تمام یا دی تتس نتواند یه لب کن ودر

 وکل دال رر مج زورب تافو یکھجم ما کے اھککر ۴۹۳ر ظص ) یر را. 9( نیل بم ۲۳۷,۲۵" وار بیل نر باورم

 توک یک یا اھت نادر اکیا نشر ع شد ھشب یھی وہ روار یت نھجپی شاد: ےج اد کیچ رپ ےرچچءاھتاکل اس ٣۷۴ تقو ےک تافورذنمریما ....۔یئوہ

 (مترتم)( علم ے نفس لب لاک راج) یھ یدین نیب یھب ےل ےک ےم کیا ےنداضی تفروا ست اذب یک یکی ب تز



 لواص٭ مل ۳۰ نورظیا ر
 ٤ کوک یر ول اے ج نفتی : وا یارک یاب یار نودع یش بر اراد کا ےک ناور کا 5 ن ار نلورعس
 ےک رکرایتخا یک یکے سا ےن نودعس اکے رسم لول اور نیا بجا یو اباد ر ما تا ےک نادر نایب
 نایمرد کج تس گم سا توکل وتو ں ووو رکو فرو اق ریت مر ایک یت سیر ک یا نایمرد ےک جاہ روا رک
 و بای را ہت ےس یا کک کک ں اہ ایک توالت

 یکتا یب لوقالع ادحرس نامے تاک یک یر ا ےن ا اتکر یے هد موت کتنی ترا یت تنم
 ےہ ورام وک اولا یاش ےس یک اچ تیک ات نب جب سی ھی سیم وف کسر ا بر لودر تو لایک درا لیپ ےس بسروا
 : ار ےک دوکو یاں درا لا

 ہدرام' کس الت شما برق )ی اشیا درب تیک یہ ق تت ::تالاع یاب ےک نادر ہا
 شوره بر یراچ اساس کج وا »مال ميس یں اے ںواط رکن ر خب نادر نب ناد افر ک
 رم اروم پر وور تو اوج ید ناک ےس درک وگولناہرکا سب الہ: ے کالا ےن تیکات نج کا و ایک

 اے رل درام اس نیا تماس مو عین زی و لاک لوک دوجوموا 2,

 راپ یکے ناور کرج ته ود کیا ی۲ اییپ تشلافیدا مان نا مرد ےک اورم نہرو دگر صب ےک ا 7 ما اکسل
 تم وج ی مرور و زاب کیا کس اےک ہں رھ اد ا یک ی ںیم تقام انتم ت سکے یا ےس یکم نوت قد تستر
 زر ریل قاسم نووعسفس رگدعب کس ساعت ساتن پس کج نریم است یک اناک یوم یک اب تشو ےک
 ان تو کف ترک ن ادب اگر ش نکس یک یکسر ھی رک کا رس کت ویک
 ۱ ایگ اتوم م ایت اوا مرک
 اتا وہ اھ چاسا ےس ںوییایماک ن ارام ہاکی اورم نیہا کوچ یہ: نکہ نا یکی اے نا وطن نرود یا :ینتراریک تب تراک
 نارنج لاک یر 00 نخ تساوی ےک ارد کور تس ڑپ ےک ا وع نکا
 ١رن ایگوہ لاتا کاھتایاپ ذس رکت سوم یو یر وا گم هه لات بس ںئاوجوکں ویر رب: اگل ےنرمکی لام اورم کک
 _ایگررقمکں ورادرسود ےک برے باہ پاپ لوس اما

 دب ہصرختمنپ E4 ج وشر اتات ناور باکس فورد تارا ناو س ور یلتلاربکں یم ںی نان امن ن ا بے نتا
 سر سا اپ کس لوح ارادت کس تردد پارک کل سوت س ںوٹبوےک نرلادپع

 یوم یہ نا م یک تس ےہ رقم ترابا یک وب ےس باہ یک ادب یماوچ سی ںورادرس بر ود نار... :ل کل یطرما
 سیروس زر وطب اش ال ےس ا تیک فیکس اود اہک ریا ای رک رپ ی ویل ےک رک وے رد ےن کیا
 لیپ بجا ران الی کوا و تاچ کتو اروا ایام اب مزق فرط یک ں وع ںورہارب ےن شیادبعریمادعب ےک ہضق ےک سو لاکر کت رپ
 ار ین موس ورک آلت تینا کر و هرم تینا اهر ما
 یر یراب لیمو پت یر ؟کس رہے اوج یوم گور کج وداود ےس یارو شدم

 اما کتاب نطق کر بل رگ نب با ںی ت وکر ےک ریا 0۸... :تمواطب کن: بم
 لیگ لس ۵۵۳نفر نرل )لکا راز از یتیروجوم ای چدنی.



 لڈارصح ....مئدلج ۱ [۲٢ نودا

 دنس یکن وسرطروا ہلیطت ہطسقرس وک منی بے باج یاس رنو واخ یاب تعا ورک .E بارکاوہ بیت ےک ۱

 وکت راماو تموکحی کس ا یم ںوزن ین ولت اتو تشافت کت امام نا تس یرازتشایدروا ناو تی مر بل یا طع رمو

 ایکو لام مایا

 وکلا ےس کارت eee A گچی اشروا رٹ نم با
 میرود اف وک وج بادعب ےک سا ےگ ےرام شکر عم قد اپ ےل ارے د تست

 ایگ ہر ضا کک ا ںی لیتر ایم انچ ایک لب تلا

 فلا مہ رب تش ماتم ےن نکا بھاپ روم روھ بصیر یک اع یرداہب یوم نب فرطم ... :تروانب کیم نب فرط

 ےس ناق رے تات ر رش یک یو یا ےس لم راے تاک ےس سک توا ت ولد یکایک ترا 1

 دا درادرہنام ر فاک ت مواک کک آے نا رھ ریما توک اہ زکر رپ ار یی ب تای آگاھ کب قوم فر طرف

 بسناکل ا ےن ناج یبا اھت سل نوفوا نب شولخرف لایمد نیرفحنپ کرک ر نو صفح جر نکن وص... :تواضہ یکن وصف نب ۱

 نر شیو لےے اے ۔ ےن وھکے اورد ےک اروا تشل ےن یکایک ورش تدا وان یا سی سانا ےب ےس بسے ایکن ایج یہ و

 ےک ا اما ام ایکع و رخ ںیم فارطا ےک“ امن یر شور وب و ریت رک لسا یک زارنا ڈرنا تنم واخر ود ا لاو

 ایکریقٹیوہشانپپ ماقع سا ےن نوصض نیا ے آے نوصخ بانو فرج رم ےک توا روا یاب فان لوک نش گڑاے تب

 ی کیا نتشطاسلار زو رز حلارپک نب م کد کیری ےس چپ لگام کک هرنر ل ےن ےک

 ار سر قیر

 دو رس وا ےک آے بط ترکیب ھچک ا س ےہ اے لب... تاع ف کن وصف نہا

 بت 7 ایل قوم کن کج یو کس تاضوبت باوکن وصفم ناگ کت لحر ےہ یلافراد سارگنریما سم ےن ا ا اج

 ےن نوصض نار لاڈ رک هرزوگ ںساایلرک رک ویک ےرامس سلا رولت ناو هضم زر لک

 لا رزم گورک واب و کینگ نره نو کے وک رک ترم ا کچ تس اوترو یک ورو

 انا ےس لاتا ےک رزنمر یماء ای آالچ ہبطر قر کا اھٹُا ہر ایرنا چکر یماروا ایگاپ تافورزنمر ما نارود ےک ہرصام یارب یقافنا ایکہ رصامم ہرابود اک

 ےہر ےتوہرو مچ ایسنا کا تی تیقیکی کم اح او لگاتا یم ںوم اکے ک ںویخ اپ ےرسودروانوص
 ۔ےئوہہن نب ااکن اکہ ر نیک ہرصامم اک ا لسسر وا

 وگو وز وهم یر ا .: لقا ناروا ن وصف ہا

 تموم اظن ےک تا فا بلخا ن باری کرا اہ او ناعا اھت فرصت سیاق وو ںاہج ںاہج ہیسابع وڈ ںیم سنا ےک رکا ایپ تاقلعن یداھتاروا لوج

 لب لف ییا برت ےک نالے رکا ریپ تاقلعت ےہ رق اا ن وصف نیہ ایک ر رکھی ر اوشو م اک ا ےس جو یکن ےنوہ برطشوا مجرب و کرد

 کت ییا دوا ایکو دارا کلم لقص انے ن وصف نیا ےک رک ئ2 0 0 رک ا

 ورم یئاچضااکسر کت ہلباقتم ن وصف با کا ایک کت دش یارک ی ذ_لار کرم ایل ق اھت ن نزح باا آی باو یت ں رج ارگ هرصام

 ایلرگ ا ےہ سو میا ایکل اما ورم هک ساے یت ےب ماہ ےن ہاری زیک عجب یاس اما

 ۱ دار ایکس تو کس چت یاد واراضح کس یا لار روا



۳2 

 لتاصح . متر ۱ rrr ر كودلقنماترات
 لاو نوید یکم لب آتس ہا اشواپ ےک ہقلالجوا ںوصفم نب رمج.ینروا اب ۵ بج ںیم ....:ہاشداب اک نل اجر وا نوصفح عبا
 ل وصل ریسک سر آو برم ا واہ رییع یا ب تا تناسل ا زو ای واو کاپ ےک لال ہاشواپ وکم ات ہیر گر اوگ ات تاپ موم ارھا ےک
 ۔ لیکی ن وصف بر رکرات ںی زا کب لمس یا مک ربا ےن نو وصیت اره کس کہ راے

 یاو ےن نا اا ید شو تسککں ون ںوفو نا ےن تنطاسا زو ۔ ومی ےس ںی پ ں وور نا کتا ایگ

 ابر ف ع م م وکر سیکل یبغاوک ئا ےن شاد یماءایکرامن اکی یرادربنام ہفدحب ےک

 نقشه دکور ماتو طخ حتاس ےک تموکک یش ےس نرخ یکت عاطازاہکنا ےن سا نوصفح نار یئاب :لاتقتا اکن وصف نبا
 ران اعاده کت و کی شرڈئادیبع سیم سادنا ےن ناوصض نیب رعایا لاک ےس م ےک یانو اوربت ےن توک عیش رک
 ایگوہ لان ہاوخ طا اک وی اپ روا ی فتا لا ماکت وکیل سو حسی یوم شا نرم لایا ےن داش لک شاک قو یر عب
 ٠ ںیم لاس و واو انب شے ر ل تاج کاک( یوم داتسو یر کت مکن وصف ناب تو لا

 7 و ےن رش مر مئاقد لاھہ وکی نشا یکس ا ےنرصا:ہفیلخ اوہ نک فش ای اکس ا . لوا توان یکن وصف برب نامل
 سم تصوف ران تقی الاڑرابوکںل ا ےن یاس کیا ےک سادو ےس یاس یکن بنام یھب ےک رکی یت مل اس نج
 ےک ےک تپ رے نامہ اک اس ہتاد یی ۔اگ ےن رک سوک رشا لتا ےک اک یکی اب ےپارواایگف رطط کر تش لقال رفاقت
 رعب ںوورٹچ ییا رف تمور اب ےک کاکا مج یکاط وع مول نس یک تشب یھیوکس ا ےنرصان فیل ایک ےس قاد ساوکرصانہفیلخرعب
 جی رک وم شن سیف او کی ربا عی ںیہ ںی وے شف کی اشوگے نر صان یکت داطبو تفلاخع ےن ناس

eوک رک روک املس تاس ےک حاولا یا خوک لیک نیما تطاس زو چون ام نانا تعاطاراہکنا اوکر سان  
 تا ےن طر قے راج رم لا ڈک کے د تکا نابلس ن تطاس واھھ

 یکت دافب یکن ایم ین يا ضم ی اھ رود کس لارعب کس نامی نوا ورا لورم. .:لاوز کن وصف با

 نفتی دیر اچ لس کج روا »را کور نت کس مک ےنرصا اپ تل ید یٹ روا
 راس کس وام بوم نرو اما ق ےک آھ بط قو لس لی تسکین نفی انچ کد کوک ا ےک کت ساخر یکن ا
 -الاڈ ناچ ےس فرطک یارک تشا ن۲م زرمایگف رط یک شب

 ارج بیر ی طرف مس روا ناو نر :ی ا وک الوا یک اروا ن وصف نا
 7 یہ قاب وضایوارگےخ شیر فارطاوجوکں وتلْزوا سان کے راس
 -ہرعورتلاءاقلاوءے اکر اما مقوی ج ات اچ ٹن اثنا منار کا یت وا یاب تاسو کن وع ت ےس

 فال دما لا حس بس قسمت عناوین نفر کل عین مو 1 ۱ ےل ۱
 ے ساک نین وم یزایم ےک سلنا دیعس نیا اھترنروگماکہ ایسا ےس فرط یکل او نزار, دیبا داکي ما کت وب سهیل
 روو ےک ہللادیحر ما یم تصایسروصاو تمام اظ تدانبون یب مم سننا تفو سج ےس ارکر رت نلابح نہاروا بحشا نب روا ےہ ترک رت
 جگ وہ لنکا بناج یک رئونو یئرسدوخہء اسوروءارھاروااوہادیپ لاتخاو بارطفا یم

 سالن ی لابی هجوم تصالعی جی کهن رج )نادر ا )برام ) ست لانه بات...
 یکں ورفاکای لول ۔ایگوہ سینک تاوب لاتسا ضم رگبار س لم یک ینا عت اک ۰8 ( ییہ ب )یک منت ضاضویئوکن
 ( رم )ںی کرک تدا



 لوح... متلب rrr نورظتا رج
 هنوز نا برهان تب ما تل لوراورم ی ارگ نان کس جا تو لا... ی اورہ یل یش لاک
 کس توکل گچ یک اور کسر کاپ صور یکم ات جانب پرو اش اب کارو
 رگ ایر اب ایت ہک یک ااکل ای ترا قادر ارم نذر نا. لات چه سا نام
 لار ميل تاسف نان ايم ای کس ادم پاپ سارا ای جسارت
 ھا ہک کا اب لوقا( اراد )عسا نم می ابا ايران کاسیو رک
 رطل اروم درک ےس رم ایل یکے فرط لورا ےھچ ےن مہئاباکےک کل چک اب ایما رک رص ی کرا باور مقا اوہ ڑ یک
 ماو ایگ اراب مت اربا راک یک 1م ندیم رو فر ريشه لایک 0 لاک
 ۔ںیہ ےک م۸2 ت تایقاو ابد کیپ کراتا اتارہ ےب الا

 ےس واک رکے اک یک کک روا یک حسو ارپ عر اے تاعقاد عن ےن ءاقفر ےک یساروا نودللخ نیبا.....:نلورملحخ نب تر
 اک ت لوک شا زا یکن ود نبا ےس ظا تما و ےہ نابم اور کس رقم ےس باج یبا ای ایگالاڈرام رگراتا
 لای اروا یکی مے نون جنس ماش گن ترا نما ۓہارپ ترا کیلیشا ےس بااج یارو ایک ی ند
 دان لار اکیا لا یر چاچا ن ولف ن اپ رک اس فا اک تشات اء اید

 ERDE یو اک نابجنبا.....:نارناج کن ورلغ ا
 لئا۔اھت ےس شیدالوا یکہتحع لاتا یش رر ںی و یر ےک رس
 -ےہاھکاس یم ےراب ےک نیت یب ےن نا یتاہیا ےہ اوہ ایک ڈو رھا باتکب ناک

 ےس نو لغ یاب نار یگ یکی ا میت ارب یئاھ اک لایا ام ات نجدادبع تو سنے اتر کرم ر ٹی زا :سڑر مول اک رک
 مت لپ ہیلیشا لو ہ ضاقرٰتموکے یکالاچ نودلخ ا بج کرا اھالاد روپ جار گہ ہمارا یا رخ کیک گے یما
 اتر زیلیمخا لا بی رکت قو سا۔ایگ جت اھت مکلف لات اراک اوہ وت وماریپ ترف ییا لاا ےس یا ےک

 اقا ناک نیت ےس اک یگرافغسروااترک اوج وروا تفطاطو یر میا اہے مروا

 هام گلف ترور نسرین گذر ور نا بیک مم ارادا ےک لن اک رک
 ےر و بیر و او ای درکر اظ و تم | لپ کال ماگ اپ تسوون ذات ید ین کت مومن یکم مر

 2 0, 2 بس یگ سو« انا

 شش لئ یک دن حلق کدوم روش اک ےس کیا ل و 0 لو کس اکت راما تموکع یک ا نگ لگن تار
 اپ اف امام ۰ "7

 ہنومرقروا یر ںی ترس نیس یش مرور انب نار ککے لک باح ایچ کا گچ ی ....:ہصلسس نب ن

 ےک ورم کیا ےس معا کیر تس لار لا الع تمور سوک ا ےس فرط ی رمان ےک رک جاو نج یم را نب شر
 ام افسانپوگے ج ےچپا ےن لس ن۲ جاوح ید تسکوکں ویٹ اب نا ےن عوف یئاشاب آپ کلک سمن جاو: نوصفت نبا١ سک اور ںیج وف ۓنل
 ترصانر چت رام الاراد ےن یقفر لاء ایکہناوروکت سود کیا ا پار دو خرس نا بت دن لو فسا سیراب رد یتا رک

 ےل ےک ےیل وک ادوا ات توانا ۃلیشا ےئوہ ےل جو یتا ےکر کل اح توکدنس یک ان ےنپاددا کش اف

 شش ہیلیشا تمجاالب ےن جوگی اش؛ ۓ ؟ےل طر قےےک رک اکے ریلی شاوکل ادواء کی باس اف ور رب ترش



 لا مرج rrr نورظن تر

 دای اق
 -الاڈراموک لا ےس ےک و فلوت وکلا کاوی تیز اپ تفکر ا اھتراد شر یم تک یئاک ماکو نا

 ریما ےگ ےک ےس درک( ورش ارب ن اکے شام پاپ سا تس لوک یک یھب ےنپا ےن فرطم لیمو ما
 4 ساس اکت اب سا بن وک جج انیس دے ںورظوری دن: تقورہ گو ادیپ ت الاض الخ ےراب ےک ھے پا شم لد ےک ادب

 وری روا یر فر LJ enter ایگ گاھب اپ لس نون فک نا
 ای ے رکی او رخ رخ انچاڑب اناج کنی یس لو جسارت رج وکٹ ےن شارپ ریما کک کل اھ
 ےناج ےرام ےک ھجشےی ےنپا وک ارپ را الاڈرا ےک ںیم ایا تخت خاک گے راھ ایل قوم اک ےن رک یر واک ید یٹپاوکف رطم

 -یٹندد یف رصرحمیکل ا تقو ا اگل ےن کشی سس متال اد یم یک یی شراب ے یا اوم مر ص

 نج کیللادب شایکہ اور ےنلیکے ن رکداہج ںیہ ط٣ حتاس ےک ہک اض رک رع پا ےن دلئادب عر یما ےک سا... لب رم
 ےس 7 و سس 00 زور کیا ےن فرط ازات اس ےک فرط* سیم مہ ا یھبت نطاسمارزو

 ےس مر کرب تہب سیٹ ےل دب ےک لوس ےک کما باس زور واسط تو یا گر تم تاب را ری ڈرا

 اد پہ دہع اک ترا زووکک لملادب جہیما ےٹ ےک سا کچ یکک مارتین زور دار

 ۷ي

 لاک

 شارپ دنا تن لو روال ویا یر ایفا طناب ارس تیز و پس ما :ہخاخاکک لللادبکن اہ ہیما

 لے تی ؟تدا کم ماشب اپ آے ورک یا ہدرپدد ےن اہک درک یاکش یک اےس ہٹایا ےس ںیگولن ا ار

 لیں وش ےک یا لود سل. ..ایلرو تعا ےن یضاقرپ نج یک یٹ یھپ جد اھشدنچ یم کا کن ای کا ےس

 ست اتو اسامي یار ام رکی یر ےس یا٢ ےس )تم یاب فتا زو ےن اسے رامہ کد یس ےک

 بک تاویل ڈاک

 لاتا لا ھی ج ےک توا یب اے افرادی اک ھ ار ر ا یم 0 لوالا تر وام کدی میخ ۲... :تافو یاری ما

 ۳9 توماس شاری ریما پاب ےس اے فرط 2 ےس ینو ریا نا ر کرم نہ ن ارب اتوب ےک ی اچ یک اوہ یک

 ےک پاب ےک اراک اات نات اه بیو بیک یھب ت کرمان ناری. ۳ تی رصان راد

 لر ما ےن بس گردن گل وج یک لاپ اکے کروا کرم ترا. سایر نادر ست

 ن رک موکل اھ اوہ ی کہتے ہم یک واخ یکن د ےہ 7ج سینا تو سا کر وو کرام ےل جہ اوکی رک

 ار ویب ےن ووا ناروا یگوج یکی اکنون رک شن اساسا تا کور مات یک ے وم

 ی۶ ۳«نتروا یا تار ی فرم نبی هک جاده هتل اک چپ (۹ت نفر ری فلا دقحلا...٭٭

 ری ہر یک اد نار نک ماش نہ مب نہ ربع ن کہ ناری یا... ےس رک یم نج ےس تابع یم شی ءارفاو ) روا( ہر ھازا
 رک رش یشرسروا یادو ےن ںوریماےک ںیم وہ سیوافیاہدایز تہب سی ےنامزےک تصوکعیکس ا: ےھت یب ہدایکل گیس ا یتا(

 وتو لا انب یک ج ںی ا جو ییہ اھتاکپ وہ یلاخضازمئے ویک یواین یک رشروار انرگ ادا عارخر اھتاوہ الیھپاسضد نت ںیم سنا
 ترکی کں اکے یر ۰٣۳ صر ۰۰0 - (۲۰ فی صا یف لح) بیطل ح۳۵۹ رسفیف جر نلج )لئ رات (میتم )ےک با ریپ دعب ےک
 رئال ترک بج یر ندی و ام وچ لاس یک توک کاک رپ ہر ڈر لج )ر ازا م ا کب ج یر نیم (۱)ہرایکروا لاس (۵٢)ںییھ

 ۱ ےہ یت صر کروا لاس یک( ١ے رہ نل



 لقا مح... مترج mm نورلغ مارا
 ۱ -یرکل وت تعاطا

 ےہ یاو طباط لیا 0ک کن وین برج گرو او تیرو یانم_ یاس یت ناتو اناکن وصی نب :ماک کت تمواخ

 رمظزاکل وبوصم تک اروا کر تا وب سا تصر لو تشاروا گو رعو ولوو زرتشت ارام انب اک سوک

 نوک تصولحی کی ما ینب سٹی ہنام ےک یا یک یٹارمکک ےن سا لاس اپ اج رقناوہ تسرد سی لاس ںی لیپ ےک تمیز کس یا تملک
 ۔اوہ اح لادقت اد ماکتا ںیم فارطا

 تفالغیا قول تو یر ےل ےن رش سش لپ ےس : بلاک مربا
 راد ساق اساس رفتم کی و تر لنز بل 0 ال

 نشر نور ار تف باا یر اس ترا بسا لا ابل الا ڈھال ورز تلخ
 رقاوس وب تسلگ باقم ےک رافکوکس ا یم ت داما ۳ ات ق لاش تہباکے نکے رپ کام ےک د کر واداہ چا ات اجر ہمہ اتم ےک
 اھت اتر کن اور لس داہچ وک کاو ل ارپ با تان لو وقت کی اے

 یت ںیہ ارام + تش اتوکس ا یھ لنا هل تسکین قلا وک ستار 7 اان: کا :اج یس اف ر

 (ل روڈ )دک نا ےل ےک ےک را تقارن اھتیگوہ ناک نوہ تخت مول ین ول ون کر ما ات ید

 لات ی اھت ب ےب ن الس ےک نط تروا مور ےس ےک ےس رک وخوک اھت ےتوہ اح شت ارد کس ارگ نایاب فئاحت
 ےب ے- ںوتااخ عرس ےھت مع ئازفا ت علی ںاروا ےک ے آۓ وچ ھقاب ےک اے کا تقایصزاردوروو ےدارہاش ےک لاک )قلا

 تہب ے لی رم ناروا ای کرانا اک ت عاطا یک ا ےن ے ہت کوا و ایان پے بس لئا لیٹ م اے لا وک بسے ی لو

 بس کن ایب یش تالاع ےک نا منا یم ۓ آی شیٹ تفالخراب ددےک سا ےس

 نیم یورک کلم رکے تیب مرے یکتا ںی یاسر کتاب ادد بام لاک د یزو

 ترم نرم ج ن کل اد ونک کلر ہک تسرد ایک یک رہ اک رمت ق یک ناب

 - ست پاک صیاد کس نا

 چودا چات ت اواک ی ام شخروا یر نوو یکی وما تودے شتر زن لا ےس ایک کز اک نار زن کا ےس اہک تا: :نارزٹ

 بعد ار کم ےک قرن چه ن (LD 9 لات کا اپ اس ا
 وج یترغ *"دوعا( ریسودوچ ےس ڑاس) لگن ہرابءاھت ا اج ایالج حرط یک عش ںیم ںوٰغیوا ںوسوج ییدنہ دوع(ر ارب یش اکا لود)
 لا بشر ری )قو ۰۰ کد کتیا شیپ صاف ه کس( ری شیفت کد( نت را قت)

 زی گر وفاک اھت( ریسرچ )توا اس اکتبر کشی کدام ساری ںی رقت )تا۵۰ ےاتیہ ایپ گا ایج ٹول

 چ کن عن ابا اش او ماند کتی را نر فلت نا ںی ےک ابلیس ا )قوم نشو 2

 گو اب اڑ ون کیک (Oz وت ۳ای تنم... را میخ )بارم ارب ےک تام را ےھت ڑاسےک یک آل اقنم کیا... ٭
 یگ زاویے ایک اور تام ےک 7 ۵( )چ ملت م لوک ا۰۰
 سو تست لا نر. 0 متر ناو (۴) ۹م من ) یکی دات نقل اس کات شیت لوس

 زس نوا ف کن... 2 مت( نیل وب )(۲۳9 سم لج) یر شیک او (۳۱۳ )راد ست اف کتک را
 (ممرتم)۔۱۹(6 ار قد لج )وار لا بقا ۔ےہ اےس ترش ناسا ای ےہ یل امن کلام منکر یاس



 لوا مارل ۲۲ نورظن ترا

 سوپ سست له رپ لوک زو شر 7 لر شوت یراق جا ارس چک وام تو قم یی اسارخ
 بیت هک تموکس ےک فاس مر( ہیک اتکا اوہ ) لر رای اوہ شرم ںی ایکو ہں »روتر نا

 هر یر زا عطقو لی مابقا فلز رازب کیا رف ردو قد ےک ماقا فل ددع یی لوف( یوچا نیں لیا
 رخ ےک یراوس ھ یاش کال کیا تک لورت نت دھڑ ال کیا لاح ماس ءںیہ یئاج یکل اعتسا تقو ےک یٹراوسوج روا یک دات
 3 زو یارو کروا ںی کر یر ارز ین تب هال لا« لار شم اوز اسب کس کرد هرس روک لا

 ستار ایا رھا سود تی ترازو یا یا دان یش: مدار اھش قیس سیل اچ مادخغ ما تایم کلم ںیرھمروا ںوت اڑے نج

 اینم ناهار ںی دہ پدر شش تاس 9 رانی درازج یا یب لاس کیل یم یرایت یکن ا نوتمےکر یر راک
 یاب اپ کال راجا دراز اپ تم کت تا روا تاج

 ےہ یک رات یو کھ ار یل والا دامج ہام تهی( پرداز اپ کال ر چ )رای دراج کک اھت ںیم نی دہ سا
 یار یارفار رت یکی اروا یک راہ رشک دطاسلاوزو ےک صان یلخ یت ایک یکم م تمر غ کر صانہذیلخ

 بل یاب ےس ںیم تش اغراب دات تہ اکپ اب ےک ن ف یلغ کرج ےن راہب ارپ روا نا دن... کش روا یھت
 EOS یے اتگرودارااک تیل تہ یکت راماو تفالخ یپادواے وداع آپ تشات کب ([(000 ٹن کل تیبا

 ےک یا ردا یا پاک تاد لکا یورک( ور یت فخ یکں وتناکش یکں وفود ےنرصانہفیلغیئدرکل یم ت مرغ کب ام تفالخ تی اش یر یا
 ۔الاڈرکل ا۸ ا وفود نا ےن سلا زا یکی کوان روا تفلافعیکں وفد ید زن

 ی( ماما نت اا )اداداک ن اورم نب کک ادب نب مت اما نیل ماریا ناک ایر ن: احسا 2 اگ نی اورم ناال

 ںوڑو نر یکم ھیں یم نادناخ ےک یقاححا کک تیل اہیب اب ردھجتاس ےک مارتتاو ت پس اروا آلت فک لادن تملک

 نام ارسلان برایم قران اپ کس عالیات تل نم
 ہلا نج ناب دلا بم اش نداد ادا ابال ا ںیم تبیعصمویکرارگ ا رک رکے ےس ددا ر کروا متکی ےک با وتاب

 ات کیر کک نادر م نک ثر ک کاری نہ کاربن

 نا ےس روا پاب لود یہ فاخر امور ییا اکی اروا تاپ اب الا ڈرا واں ونود تلا ےن لس یا. تام کارا ناسا

 ہبط رت تطافاراد احا تو ایل ل اکے ف ےک اک بای لیا ےس ر صان ف یلطرحب ےک یا ےگ و ےس دو یک انس کر فس ےک ن وصف

 ہن ورک مہر قلا لیکس ا گردو رک را کس یا رفزارف حس بک کس تدازووگل ران شل ایگ آس

 تصولعے پد یک ی ایک وار <- تعاون مرا کردم ماکں ایامنے ڑب ےڈب ےن ںوگول نا ارنپلاھکر

 ایگ: تافو قاحسا پاپ اں واول ناک تں اہی ےگ ےناج ےک راشو زاب ںی ارے تدطامسو

 فلات اکو ساب سبک نان ار ایگاھکر رپ ےجر یا یھوکں وکون ا اچ :ینشءاطج یک لام ا یب

 ےن رصان دعب ںوڑددنچ ہکزناواےس ترازو ہر وکمن اگد ناب سین ےک سا ر صان فیش اھت شک جے سیم نادنام ےنپا یکم ںیم تصیدخ یک صا

 کیک کے اتناکی فلا نیا... -(۵۳۹ رخ“ نل راوما برقا) ںیھگید ےس یتا یاب نت یکل اھکی کس ا؛ےہ اما یف ھج ےہ ماناروناج یٹیز کار وس ..٭3

 سیو اش تبیس ناو ارد س یاد یا روا ےھج لیا لنا یپرع ےل ےک یراوس یکرصان سان ےڑوھک اروردپ ےس ںیم سج ےگ جیب ے وھی ار

 رج ) بیش نوه هه( راهه تل نا )ماد گر سورنا اب بک شر روا نیز ی
 (م )لو: پد سس باک ۵-از اجاق ومش کے وسر...( ر )نری و(



 لداصح متر rte نودلغن بارا

 طرق ےن رصنوکں وگول نااہلی کمر ایخ لد ےک ر صان ےس یکایک ےنرپکس یت اک روا یی ایگل تومن پک نمک تاب
 یوم یئ روج کاک ت عطا رص ناف شم ۳۳۵ روا ایک م ات سم ںیہ رستے ما ےس یک نا اتچ ای رکن شی اج ھا ھوا کل ا ے
 اپ ےک یمذرواشدابرواایگلچچ لی برھٹارادرکو عمیق سا دسر سکسی
 J هم طیف نادر ناب رج تایل کر دبی فسفر نوا ےس ڈو ی یی داپ راپ

 ا ںیم تمرض یب ا سس یا نعرصان فیفا

 ےرکوا 2 7 ےر ےتاھب 6 ےناھچب ا سوپ باقی 7 و 0902 رم
 یاس ندای جا کت سیا بهم بایت تم کر یا گر
 ۔الڈ او کس اے ںیوگولا نا یئوہ تاجتالمےس ںوگولدنچ ےک ہطسقرملئا ینا ز یاہو ہارھکک اھپ ےس فوخےک ناجرج یئدڑنت تیاکش یھب

 ( مان کرم فیل )رہ ےک ےک ر ےک ی اھت “عنا واو مقر هل ےس بس لک تالت ہ۶ ےک عا فیلخ .. 1 اب دوارص فیل
 دن یر ساب لک شویم حس. رضعق کس ناو صفت ناوگان نوید نا بي رپ رد کرص فلفروا
 نوین نباتی ریہ ولت کسے سی نا ے٤ کل ےن نوصضح نیا لق ہدایز ےس ںیمئایک رکے شراب دو تستر
 ریس کک کٹ اہی اھت درگم ند یم کا ےک نوصفم نبا ےس ہرصضا حوا یل کن و ۓ آ ھتاوہانب ناردیماکں وباھج بکا و ےک صان ےس الموب ےک
 لوس تے کر اکیا ۔رصان یب مار یدک کس کیس نانمسحلو ولو ای زنم
 ین اف ار امہ رل یں وعلا نوم راز [ل فله رپ ںیہ نسبی
 ےنرصانء یکت مجاز ھ ان ےئارب ےن نا وصف نباءایکا ایر کلک چل ںمایرھت گپ دبے ں تم ایر تام

 ۱ بد رم کب وے رسانی مایہ اک ےک ابذ کی اورم ق احا نب یم ےن ن وصف نہاں اس کی

 ات تافل فاطخےک ںویناب ےک ہیسنلیروا یم ناخ اپ ےن یٹیر قوی یتاحسادعب ےک تاعقاد نا وو : ترام فکر دپ
 طرق مر رهن نا ايم ہلا ش ےن( مالفداز لس رصاتردپ لنز یا ءیلرک برا راک فرا
 یاب ہرا بی ایلل اےس ضعف ےک ہاوس نم بیجعرواارتا ےنرکک نج رپ نو ر اکا شھر رک اد نمک

 رم لار یا ب تا نام ز یا ایک وک ومر طلق م س۰ روا سش حس۹ شر کلقدحب ےک سارا نکرد
 اید ہرگل اوم ےک ںورنروا تو اض کت ع اطا ورک او ا

 ۳ ٹرک a ویک ۳
 ایگ یکی لای ی کام یج اين اش ب رش نر صاروا آر رقےک کہاوت لن وسط با

 لم تیفیکی کت واہ یک لا یکت انب ی ن رستے قاحسا نب یما یب ماس دعب ےک ہقاو لا. .:تواطب گی زنم نم فرطم
 نادو تار رکوع ےل سا ےن رضان فیلخ یک واہ سیم بوہاہلقےن یب ف رت نم فارطمروا طسقرس ےن یاب نیر 13 بو« نایب

 لب راد ن ب سپ تارے یا اید رکا زط اھ یک لپ دایک مج بولا بسیج وک ےک ےن رکی اشوکی کںوگول
 تک مر غیخ یگ ا اعم کت سا ورد یکن کلا ےسرصحانہفیلخ ویک آنر ظتروصض یک 2ھ اب ےک اہ سی ہبصق کیا یئاھجاکل اء ایگارام
 ںی اوچ ںی ہلا وص ںیم لس یا ےک ےک یوو ےن یاری یک ےک ہحہلاحتاس ےک فرطملیہعقاو کا: یورک فاعماظخ کس ا



 لتا مارل ۲۸ نور رج

 _ ےگ ےل رک ضمن

 ےک ےن رکج ےس یا ےن رص ان ہقیلخ۔ یر ت یکی گو رمو کش رش ؤو )وطن :نارود سا یی ال

 رده کس سا ا آ او ےک کل اماپوکں ولاو ےہ ر ےک ںاہو ےس آوا یر اتے اروا جاراتا نرم یکی اروا وف
 تن را اھ ناصقلکں ونرلسہ یئوہ تسشرر صا غلخ یم کن سا اوب کیرش ںیم قدن کب ےس شوخ یکے ن گو اھچ فالخک
 ی اے گج یک کیر دعا ام نیت ل اسود: یکدہجودج یھب ئل ےک یگاہر یکس ا ےنرصصان فیل ايم وا ےک راغ
 اہ رایت اوصروا ںی او زوم نور ده دوتا زب ےن صان ےہ کرام وتر یف

 روااوہ لام فرط یکی لاشوگی کس ارگ شا اش یک تواقب اپ سرآےک ہدرام فا ذارطا ےن یف اپ کیا ںی نس کوا ےک درا

 ےگ تار کل کک رکاب بس هدر یت رقباب لرکر قر یم ں ویت ےک ساوکیٹ اب سا

 ی ی رام رک سراج ته کے اترکی یر کن اض عبا : تم اطاروا ت الاع ےک ہلال
 ادا اک مرک

۳ 

 تن سبک مد نار لس ارگ رپ ا وہ طا بے ماما را اھت

 او ا ںیلاد رک ںاہی دعب ےک اینک تر

 یت نشو یک سیٹ ھتاہ ےپا تول یک ئا ےن ی سن ےس ےس بس ایل رک ےن ںورال اسی ےک مور ۱

fیاسر اد تبسم یا رک نو+اشراپ یور کل. ساتتو یا مس  

 کیلو ایک وت نا اےس یل ےب تیاہمرداایلابد د یوکس مے روز ےک راوی پا ےن یا: یک وافب ےس لا ن تان ایگالچ ل او ماچ

 یو ساب اتکا لس يک )قید لس تموت یب ١ لیفشراکرخ هاب شش ساب کا

 یکی

 ناتقردعب ےک نشینی شک تراس لا ان نار رم یا یئان ںنش ےس سش یارب ےک ا... ںٌنوانب یک ولاورطیلط

 حس سا اقدرفم زودی کوم ۶ج 1 نایب فن روت ی ےس اکرم نکس تب سین ارگ

 نهی و بس لر کشته نم )یکسان لات تر قت یو رب ںیم بام یکم لعل کاایک
 تم اروا تمهیدات الو ہاکی ا کت یر کرک ا اوہ باقر سا

 لام تام بو یک ایپل ات نو

 "درا" نام ربئام فردا ی اکو ی رج 9 روزبوکر را لا لا آم واکروواکر صا بلخ رک ت ں اہ پف

 فلآ اج و ی یک ا ا تا اهرم( ےس ویا

7 



 لارصح....مٹرلج ۳۳9 نەرلغن بارا

 روند بيمار کف فومن ویلا دا ےن رصانہفیلخ اوہ ضاح یب راپ رو ےکرصان ےل ےک ےہ د تساوخرد یکن ار واو

 خسارت اپن پچ وا لاچ ۔ابراترپاتموھحکک تے رصےرسود رکےن ےس ےرس کیئاوہ لشاد شی زطیلط

 ۱ 1 دا یک یم دب روا ۓ وہ ےک تہ وک طط ل اے تقو سا ۔وہادنور نے ںوم کر ےڑوھک

 ا رس درس یر رب کرا دب ےک ےنرکر ودوکں وی سدوخ یک ارھاےےک ساروا ںوواذب یٹرودنا یکس نا :رادرس یر صر سروا صا

 حس شل قو افسر رسم کسب بیک اتم ما ی شی یس وچ وک وس 7

 رتبسرکج ژب لپ ےس ےن آکر صان ہفیلغ ےن ابا چاچ ی ع الطا یکس وک یل دا ین مارجن م میکربا ےس ناتا تگ یوطض

 وم ورش تمباکو ایک شاک تب ریبسےر صانروا ےس سار چپ ایک صا اک

ک فر ییا ےن رصانروا یر یل ت نمو ی کر صان ںیم بس یار : تحعاطا یک اکر وا کوگشرادیبس
 0 ا ے

 نب یر لکا تواتر س ےس صان فیل ےک ت فت اوا یارب کے فکر لاو میت ارباب شیر دا سواد یکی کا گل

 ۳1 لم عز ےک انک یما ت مولی کب رخ “لو نل یکیکو یکم ماریا ن سیر ا یھب ن ہیلع یلا نب کوس ریما ےک دانکروا'ڈارفم ما نزخ

 تک سیراب رد ےک رلصانہفیلخف ناروا ای اد یھبےن ںوگول ن اھت تموز ےک یا یکی کروا لامشر سب نازج دب سی لپ ےک اسوالاب خم

 ایک وہم روا ماکو کوکی نا ایر لسع لوق راے وت نواں وان ا ایک ل وتا ا ےن صان لت

 سرما نم رپ سرت یک تاج بی کلوپ کس سردار... فلات کس هر صاف ےرادا

 ۳ اف ےک ہری ن یک نوا مت ابا نم مات ےس ںیم ناایکا ایپ

 ےک وی ےن رها ایت اوہ رورو ز ںیہ اکت مولی کر صا فیخ ی برف تو ست شفای اع توک سے با یا

 داد رگ نے ہصقاو اور سین کرک ن برش سس 2 770

 وام اف تا ےک یا یگ ڑی اک ویقشکی کش روایکن یت یکی کوم رکے وف یئاشوکس مل ب مکا قے نر صا: یگت ساوخرو

ت یاد اھڑب ہن ےگ 7ما ے جم ا ےہ کد ےس د تکو ولیکم ےس ریا یا نب کوکر ب لاہی ب ریپساو+اترکماقو
 یک طر م

 -ےہ ہروگرب ںیم تالاحےک ناک یجاو؟ہناور بناج

 نار یب +9 ریمذر نج نودرارپ ہقلالج وت یش ور شےک یجب ید تج 7 :رزلاگو سا !رڈروارصافلغ

 مرکازاپ اکی رگ اتد یاں ی ےک “ورا یک دی ںی در تستی فر رس کما له سیا

 ہلدب فرط یک ں ا وقالع ضو ےک ندرت سکس ریسک ب تہ واوری ہر متا تنطلسلارسزو ےہ ےن رصان فیلخ ایلر شختسلق درک

 ہپ کلم ےک نودرا سیم ھا ۵ر رابودرچ 7 وار هوم نرا ےس یگادر مو یک تیاہنےندتر ایکن اور ےس رخ یکن

 یر ایشو رر ب ایک ر تے ےک ےنرکواہچج فالخےک تاضوتمےک نددراواررپ مالدا آسا ےس صان فبلغ اپل یومیہ ںی کر ا کلم

 ۰ ۱ آی یاورکس دم اجلاس یاد دمروا

 نودرااوم ناور ےس رف یکے کد اہج فالف ےک لک 9 پ7 نودراروارصارذلخ

 2 اس تمام ور رس پلان تب سن چ کلام. و اد صضلتار راس

 ناک اما روا عار اتوکت اضوبش روا ںور مش ےک نارکل وھکل درص یخ ےگ اھ رکا اھکت قر ط یر تہ بسےک بہ یی نیب کک یا

 ےن شنوفوا کک تں ای ۔اہر اترکواہچ لسلسروا تا وتم فالخ ےک سر تر اضوبق دعب ےک سا. درگ نکا خوک وت تہب ےک

 0 اب تاقو



 لا رم متلب ۲ نور ات
 کی تر ےس تلالج واش اب مذد نب رب نودرا نب لیدر ف تو کک کے اتر ك اح ا :نودرا نب ووا
 نار ار ےک نا ےن ایل ورک فر رر ش ںیم ےڑکھ سس ۱ یھججخ اش یئاھپ اک اوہ رادوکد اک تمولع یھ
 رعب ےک گو مت وق قوم ےس جو یکے نا وہ ادیپ تشفانم لی سٹ ںیم ںوکول نا اھتداماداکرخاشردوا...... 3ای دلاکنراموکے پکے پا ےن
 کک سا نودرا نر عذر یئاھپ اک ا یکہانپ ےکاج سٹ ہت یٹرودنا ےن تاش اید لاش ے ںورپشرکا نہ ےس تو ترک اش ےۓئوہ

 ین لا کد س ایمن اش ارس ستاد الا رکے کیہ ر لق تلج ی رکج ب ت اض
 1 اي دیار کتک اقا نر لب اب ما لات و

 ےن ووا یکے رکی ر اے ریمل( رود ) تی ابر کم تک اپ نر ارگ رپ کاب تیتر شید دتر ریز لا
asرکی تی او اگے کک نج فرط گہر ور یم ری اوباکں ا ںوڈ ناایلرکرض قرب ںورٹواایکع و رفورابوددب ےک لاء یر ایف ا تینا  

 لود یکپ اب اکی ام لاڈ یش شی کرک رکن شم دکل ایرکءر صاھچ سی نویل یشن وفواروااپ سبد
 ںیردادرھپ ای الس یک یت شی ں رم ںومھع یکن اےکارکر ار کوکت عامج کیا ا

 یک 27 دن سر ی نار وطن رب کس ادب ےک ےنرم ےک سنکشہ ایا تاش نب سس 7۸
 ناروو ےک تاوزف ںیاوہ دو لع نارا کاپ بوش بن قمر ول یا طی ذی ارن ری غر فی
 ماقم ےن یقاححا نج ہیملا حر یکا ایگای کن ایب ےییپ ہکامیلع یف کت ام رک کے کد ور صا گیت قبل ماشہ نب جٹ
 امت يا لی نی رت

 یک سقم ماش نر ایکس وے ر ارفف کے دادی اکتواف ماشہ ان 21 :توافب یکم اشہ نیرھش
 شو ان ماشہ نیرشواایآف رطیک قرار ال ی سد کد لک کره ماش ندای رط

 جج تعاطارنار ذن ےن نا تنہ ہطوط کم ایک وب ما ین وب مال فر طور کیک < رب سایر خودی علت ۱
 یر ر سوک کد واش یکی ٹی ناروا ار کس دال امام ان اکی ےک 1

 یا ایام#ب مدت فرطایکت افاضم ےک سادوا مم ہلا رک ہہ ے تاضوبتم ےک ہطوط کلم ےنرصانہفیلخ ... لہ یر یمزرروارصا
 وصیت لب توس تزیین سیره یاد دل مر امس وک وعلو رتب یک ل ارپ ہاوخر طاف یوا ناک زر س
 سا ےن رصصانہفیلخ اگاھب ےکاچپب ناج یگ! ےس لک ہہ وہ توکم م ذرراکرش آ ایلر کور صاحم اک ں وفود نا ےک تن ہل یک فیس ا
 فيفا کیک نورانی جیب یکم صن فیظروا مر« رگبار نایک لوح ےہ تہب روا ووالع ےک یک اگ قت
 ایکن یو ڈو تاج یم گنی ین وار دعا ےک ل ماروااوہ کی شک رعاذیخرعب ے ندواماکل مس ن ا اہ درسےک یار صا

 0۳ص لات اکب ادو بکر کس یا اقا

 ای فس ن کی نما ٹو تر اما ےن زلمو شراب لش: نوبل نب بی ںیم سس :تراغفس یکن ویلانب نیست
 مان ےک تو آنا ساسی دم کا کس لی ےک ترافغس لا ںیم مارا رد ےس ردا یک ناور کتیا ھی دذ یکن ادا
 ایگ یت ار آے کوو ناشضااش تقالخ تب ںیم آر کوہ کس برق تال روا ناماسو زاس بس انم ںیم ماعراب رد کے ذارکی ترا ناف
 ےہ ولے اتالع وایی( ر رر لج )م لرد راپ ے رام کب ج( مرت )چ اعا یب ۲ ماس سا سیم باک ا. 0
 ی زاروا کی وجر تایم باله ترابی نت لا ھا ۷ هلیورف نب شنوفاا ومهو تستر تہلا۔ےہاوہ انوکھی لا
 یر )اراضی زا یو ووا( یک م اک یاد لاکر کرا دایک چب اے



 لقاح مل < ۲۳ نورطظ نان اج

 ےک و٦ ےہ تارہاوج روا ے رہ ر ادب آے ت شب ایا تفاخ تک ور ےگ ےک ےس دپ دود ںولرگروا لوڑاورو

 ےزڑھکق باطم ےک لو درا لوبرھ ےنپا ےنپا مادر اءرازو را تک )مات یئاھب ےک ب اہ تاغ ےس ار اشور راک یاش یت

 0 RSE تالت روا تورج کب ام تفاطر دا ناش یکن ابرد اے وہ لار سراب رور یف ےک یزد وہ

 فخر ملت سل ریاض ذرات کش ماکت او ۓہارکاچ بیرقوےک تقی جاشروا
 3 -ےۓاجایکا یب شاکتمظخی کیم السا تفالخو مالسا ںیم نج ںی اج یکم قت س ازم ےک

 نکے پل لک ی) بیت ارگ: تن نیا... کر قم له سگی
 تنلکس یم نابز کے ےئاپ ےک ےک دعنچاب ےرقفراچود؛ ےک رک اواوکر یحضأ ٹا ےروپ ےنپا ےس ( تولعس گن اطلحای) بعر ےک سج

 1 اونم ری لو مجالس نوت.« رنک ۳ ۳

 ۔اوہارٹکیبر خیل ےک ےید مانا تمدخاھتے

 یکم اھت رات وک دما تمدخ سا ےس ےل وار یار وپشکوجوکں وین بس بج رم قرار اشیا یٹڑلب دیعس نیر زنم

 اه سس ا ےن ارش روا قو یر ےک تصرخ اے طی وج شنل یآ از یگڑلب دیعس نبرزذنم وت وہ یک ن سم لم

 ای مانا ےس مس روت سد اروا یکے رق ےس بس اتم کل کتو ہے یر تعمیرات لق کی کو ناش

 کام لس یاری دوا ے وہ نا ت تہب تلاحرہاھن یک اج نی ضاح ےس سٹ ےہ ین ادشادنچ ہیرا فرب م اتتا رقت
 رذنم ے اد لا یا رفاطع هر زحصاک اتا یا کو شوغروار یب تشالبو تحاصفروارم رقت نج رب یک ہا ےنرصا:ہقیلخاوہ لام ناک

 چ ا یش فت اصآ کن اج اتا ید ےس یا لج اوج یخ کارا شام اوری درد وات

 شوم تر وب تیپ بیگ ماشب یر ین یاد کل ور. :ترافس کر ص اہفیلغ
yeیر مکا تا ےک کاک ےس دادا ےک نط اپ ؟ںیئاو سنا ےس طط ماشہ دعب لاسوداچبیب طط ےک ےن کک اتروا  

 دفیلغ آی گیماےک یقرش ےہ اصقذ ھکہاشداپ ےک سلارفو دل وااھقدھتاسےک تری کوج ہاشواپ ےک فرفور ی اتصور عب ےک یا

 آیا دعب لاسودای کن اوروکف قا برد اسےک ںوریفسےک ہیللاقصواشداب روا یک اقلب یک لو نا ےس رھا

 ںایئالس یک و کشو ان یا ےن جہ یجدریمذ ری ری ماکریمذر نب نودرا شی... ایکن ودراروارص ا
 راہ روا ما مسا مڑ اتسودروا یک لن رصانض یخ امت مان که سمت قیر رب رر بس ان ودرا ایما ایکن ام کچ کا ایج یھت ئداورھچپ

 ہفیلخ یک تس اوخرو یکے رک غاووکراو ر ےک ہیلیقشتب لشزب نی دنلورف ںیم انس ا ےن نددرا شی ۳۳69 ميدان ی کش کر

 حناش پ اب سا کس اش نہ 1 ہرن تی اک جرد اک یل وقول ساخر و ےن صان

 ےگ فرو ی (ے لا ارت یلج ل بارعإ ےع رتی ا اقایر فرق جر ہجر جب ےک یورک:

 یا فرط یر یر یب نووراروا یف ے لب چارت سوال شا یک م خوم وکو رو کرب یلیحشت و سر نلورف ..... رنلورفروا ضلغ

 ےک رک سرور ابا اوج لالو ا ےس کوا د یا کیر ےس تیس اوا کات اک سلب ہیلاو) رثینا تخب طور مشن بسر ایوب

 یک تس اوترو یک کیہ رت تول ےت رد لر ذر دک اش ےب ےنپاروا یٹپا ۔اوہ اح یم تمدخ یک ص ان ہفیلخ سیم یورو

 ےہ شطوط کک نامہ ےک تساوخر و یکن ای یاس ےک مارتتاو تزعے ںوگول نارصانہفیلغ اھتاوہاي آی کی ر روا اشرت ےک طو کم

 ۔یوارکل یکایک ا یہ کرک یت اسےک

 ںیہ رویا



 لؤارصح....مشلج rrr نورلظ نباتات
 7 کرت ملا ٣م عا س یک اور سیہ فھتاسےک ہاشدا تلج غ اشرب ر...

Eلاپ اردک  
 PE انبار ترس فرط ید ناو رول و سا ایک ع ے قدیر یړچ روا نودع یک /70 72
 اپر فور ںی در درج گیری :صان شیفت

 واتا ع یکی ےک ہنوکر روا ہت ولشربہاشداپ شنا ز یا قیر کد هادی کم نار یقرش ںوذ نج ا 7
 تینا رس اکورد کس لا لر میکس لواوانا نااطم کس تساوخرد ین سران ف لخت ےئوہ ے اتش لس ات
 ارگ اک کر مئاقد یبراچ یٹداتاد تاقاھت یھب افسر ضیا 2 ندید مرند
 دایر یک ی تیپ لی بس من بلا افسری : ےہ ےک لاروارص اش
 رک ترد مکے مع یم تسارفو لا قیر ع یئاھپ اکم میچ کتے نوح ےک سامان اک تسایسروسا رک مرگ ئادوکس ا یھب تطاس
 تا ےن اپ ایدراھچ اپ ےن رک تلافی جتاس ےک پاب ےن اوت ید لار قر خاک عت وم یشن دنیب وک زاد کتاب ہی ءاھت نر ظنروفنماکپ اپ
 یارب ےس یش نت بان ےن ںوکول نا ےھت وہ اج یم رم یا ےس پچ لد ےک نشا اچنرکک یر شم تفلت یا یوکس نا
 شرف میس شش لی کل وقت ساوخرد

 یا تا زی یوق کورش ےہ یخ یک نصیر یا ےتوہ ےتوہ یس نکے یی یاب ۳ نو گرا
 02 بس نا شی سس روال مراقب ےک ش مم زس لو ھتاس ےک نیا را بس ناک قسم داشادبک خب پرو ین کد
 ۔ایابرفرداص اک

 ترابا( سعي لو لوکس تار وری ا یر ودتا تنطاسو تموکع یک صان ہفیلخ تقو سٹی ....: ا تارق راپ
 ارجوا فرط کے کری ران صفت نایک  لصاح ماکحساو لالقت-اوکی رک

 تماس نر رر کشا یا کیا دعب ےک کیل ن ےک ماد سرو نر پا ےک لاروارجشر یم ااداداکرصان بلخ “8-2
 شو لس ما متین ناتا آتصولحروداکرصان ناک بج ںی اھت فینخر ھوا لئاکلاو بہر ہارٹ ا تے لب ی اه سافت جم کا
 وک ںو رکا ےڑب ےڑب ےس ںونمزر روا ںوگگف لنا اپ ےک لیہ رذ سش لاش اے اپ اگر فور لاراد حا اک ادوار کری حت

 ایران ایر طی کت عز ےن ںورمگیئراکروپشز وہ شک ہنطنطت  اادادعت کی جے برتے ںوگنادرہد کن درا ایکبط

 ےس وچ من یکڑاہپ ددا ار کر بیت مامودوعان ایج رہاب ےک ےک تال اوہ جوت باج کر قی کں ومامحدحب ےک ریت کت الغ ربا 1 لومام
 ناک لطاسروا تموگاراو یاس اره ےک ریل یکےک یا روا اگر رب یو ایا ارپ لادن دی دا لا ایال اپ ےک ہدایزرلصافدوجواب
 عالی م یراق کدہ یب یک یش یا درارق

 0 دوکردنا ےک ارت تاب نا تار ےک ہجر یا ےس ترقی اوج اقب ج ا ری یکں ومغا
 تہب ںیم نئے ک طرق حم ایک راج ہنر اک اڑ یا انب ےک تارول زروا نام اسد زاس یکن“ 'یوانصلادوم سیر ش یا ات اتکسوز ےس قر
 ۔ایارکب صر کون ےل ےک س یک یک روسوکںوگولدنایماشاڑب

 رکڑ وچ تنطللسر ارم اش یسا یت یئوہ قے ےس رم ےس تکو شیک ید ناش یک مالعا ےس تاز یکس جہ ےنرصان ہفیلخ....: تافو کرا



 لقاصح مت rr ندرظ حرارت
 ۔لاپ تان: ر۵٣

 و وان سم فال رل نب یش نیر صا( ۲ اب (١)ےت یضاقر اچ ےک *رصاہنیلخغ

 ۲ ۷ نیا رت ون یک ور

 زار ساق آے رقوم زب ادرک ورشا الہ مولا یماوکووخےک و و

 رک نهاد باس بل کراپم کان رانا تل تراز ایخا فلک کب قل یقروم
 تخریب قاب

 سواد ورود مو یر اقوام یاکن ور موس و ےس یر اپ ںی اوت اروا ذو مشزارب ذبءاھتتسار 1 حرف یکن اب سینا ڑےک سا برق

 تیر وتو ام از ےک نیتی نوہ ںاہب یل ئاشرب رت اجیوط وا ترایقتبطع ہفساف:نوناق+ تایبام شو ےس آں اہم ےہ ےک ملی
 یو پس تانک ماکت ترکر وس تع ااکر نو یروم نوک ایق ےک ںاہیریشتپب احصادوا ملن اوس نادم یب یھب اکل ادج نوٹ ام کٹ

 زر رگ تام فجر یک طرف ال بت یو نا گرہ ےس نت اوف یوم کن وڈ کوج یتیتہ رن
 زار سیو پا ایت کی تیک کب اد او بعر ےک ہفیلغ پ ےس ینا کن دام ناز اوج ین مکر یک ےس لاک یدک ب پ۳ سا قا ااک

 E کر تشک سلف دکل ق : قطب اتاواشراپ ےک ہیلاطاروا: یز: سر ہفطنطب ےھت ےت شرا رک اے
 م کومک کا دیدن با اتورج و توضس یک صافی لات طخ بیا واک کک یک نام زا:

 “ہر فم وو الم ےک ی اروارپ دمر خر ان غلف اے وم درا یم اتا روم ماع شتی رفاروا پروا
 1 7 REY اپ برق تل تي برا کیل نیک بیک ےہ ےک ےل رک زاوا
 سی اخ نارا ےک می لوس مارا تیام. هتک شف ورود تاک مرام بروم کس لا چارت

 ےنرصا:ہفیلخ ےک رر الفواز ۱۹ تقوا چه لب کد کن وری نرو کن ورکت عامه 7 کس مو صوت يا مات بوق ربط قو ان وج

 ررتننداک فن( ه۹۵9ر ناطم)ع۳۳) نورظناسالع نر وقت دا ر لو الا تر ی وہ ر ایک کس فسا کس جت رافس تارا کس و
 ۱ ایگایگےس ہتسار آے تکوشو ناشیداش باز, ۱ رسل ط

 زار جر یکن ادہ دب ےک سا یکم عت اسکله ےس بس شیلات سهل باہ یخ باد تم ات تکاب کیا ےب

 نااوہ ںی شراب ےس ہوا کت امر غیلخ نب کئ ادب ینگ اب ےس بیت 2 لایک اسرار ادع رت باج سی ا سر یوم لالا

 دا یش لے را ےن وہ ےک کا ی ںی اکورد مارت ےس ےس ارزو دص! ےک یا( نداری )بابر رضا لب ابا: کس بت مبارز سودا
aEاش لا تو 2 ا یے ٤ و  

 زرنا E 4 هک سوم س
 نرمی ناو ےک طخ ناوک اهر اراک سایر یار

 زا هات

 ( فک ات ت) I مج نیم سٹور ن



 لارج ملم ۳۳۴ ۔ نور مارا
 رت ےن لایق یول تم رفت یا یر ال تباہ دہ انب نار اھت اپ رت ا بقلاک س یم ھی بب ےک تافو یی هر” غلف

 نر سمت نمناک تل یر چ ق ق دک رط حر ط ںیہ سجایکل امر تموکت قے ن ا نوں وک
 وس نیت سا ہتسار آے ںوووخ یر تہ 'ںولاپڈ ںیم رزء ںی زین ورا دوم لورم اف یار بیا "ںیہ ہی ہوروا ےہ

 سند ںیہ ےس شاشاط یک رد یار ارش کف گی( لس اویل ) بهنوش ی بدم نت مات فا
 ؛ ترم کیس کش نیک اط ںی کوس سرچ نو شاخ ی اطاسوم بیا( زی )رب یاری کا روا

 یاب مف ےب اپ حرم کسر ار لک قوم ورش یوم کی رک ک کوک الجد حب ےک تافو یر صان فخ ...:تناخ للاب

 د لانس سباب روب و مک تار نایک لات ترش ی اروا یک وک ےک ےک کر وکم اد تاب کو ےس ۰

 ناپ ی ںوآا د سا ےس ئاج رک اتا یکم صان ہفیلغ ےن ںومناوکس سجے آذاب ے لایخ لاری مافی ےگ رک سيما ادا
 تایر

 ست برا رسا تفکر سرور فالف ےک ہی لجو الب با اذ مالفددرکواذ 1کس ادعب ےک سا'...:ہلستی ہقیراج
 تا اوہ اتم سی کداو کی اکل و آنروود ات نفی عل 000 ۔ےقیاجاوہہناور فرط یکم اے غ کے وہ لاو

 اراتو خات یوکے چ ہر بشیےک سموقدنلورفےک فٹولوکاگر شان روا ید تسلشوکں ویئاسیح ےن یم اک عر حب ےک گنج کز نویروا
 ۔ے آں یئاو ے وہ ےیل تیل ام نارھاک؛ بایماککےک رک

 باج یکم الا کل اممف الخ ےک ہمان بحر ول اوہ اد لاین کی برزو شو ,ميهزر نهضت ناب ز یا نر ین ا

 ۔اھتر الاس اک ور ھر س یک نامی الم :....ے-ے رر فیڈنا ند یر صازلارم(۳۲۳ در نل )ا...

 فنر رفقا وات کن فاحت شا نا کرد برع کاو فف ن ت اربع بش یی رشد رت متل مت گر دب یہ طس یرسودروا(ہیشام ۃشزمگ)
 اے ےک ا د مانا ےک تصدخ او این مت کو سیجڑب ےریسہقروا سرکہ صت تبع انم یکع قوم, رع شروا رار چکا یز ابطخ کیو اش ارکن
 هستم تر تو توقیف توت اش رپ در اقا تم کس یو روا تسب رب ید بطخ دل ما اھت کوڈ تہباکیئالکاردا یناوکی ار رکا

 ار لو روت اکت دطاسر پک ورود تس نار رکو م ںی ند ںاہی کس فیفا دو فلوت قلبم ساید ار خب یر ام کروم کے

 مک تو 2ےس ےک الع سدس ایک کای ےس ہر نا نیا ےہ قرفق شیشی دن او رکنی سرک تازہ مولعمے تروص ایکو شومان یکی دعا ےک تست

 زی ایکڑ کر مد ڈر تحور کک ماب ےک توک ئی تنو یک کے ساو اھم اھ یک یک قمرپ تمدخ سا ےس ےب یلاقا یپاا ےئل ےک دل

 اے روا کا تلور جاو ہن مولعمیوکن ین “اس ینہ لاپسج ےس مالکےک لئد/ل ٹی قادر و نہ دوخ ار اپ رد ان ںیم ءاہقف

 هیلا عج ریلف اھبلع ع الطالا ءاش نمف ی دوج سی۱د ۲۳۹۳٣۸ رب بیا نبات ے زب و مساجد

 زگرواراڈ قا اک سنا( ےہ اتوہ ادبی راز اول نرو زود سم تصولحد یبےک ر صا فیلخ کے اکے ن ںوشر وم

 کالا از ار( صد لار کت سن مان سام آب انی دراز کام
 نقاب ایر لابلا تییهد تست بالش تارا ترک شپ ناماس را تا کیا

 سا استان نرمو شف ورم جیگر تشریح ست تانکر ا فیلغر حا ےک تافو کات ا۳ا ایکن ای
 سو« بی (۱۳ )هو فرصت گل اشنا زاد ران وار مع هتل لت تسمه

 ہی ہک ےہ نایباکس نا لا یکی ترا لر مرا نهال ریس نر اکدرچ یک ترک کا تو کس تقو تو

 تفنگ یا ےن یک ےس شہ نلایکر قا باطخاکن شمار یما ےن ںوگوا نجات ے نس ہناجحدلوما۔اوہرورفاودلجہپ توپ دعب ےک داد اوج ےرنیلخالہپ

 ساب ےک ا کہ لپ تافل ۳۵۰ کرابملا ناضمروام ےھت دوجوم ےک لا تقو ےک تافد ٹو ایک ک نیت الخےک پی لاو)یولع نت و واعر ارب ےک

 ین گن غروب لينک نب افلا'ے فن لوادلج بطن ب انکا ٹپ مج م)۔ دهن تیل یر

 ہرمزوج یو سن



 لاح مل tra نورلغ نیا راج

 کنش را ایک اور ےس ےک ےس کر وک ارکان رن ااک یم السا جاو فاوک سقرس یو یکن ب یم ےن می یلخب یکں ورش یب شی
 لایت ناب نا شی ورک اب. و تستر رب تہبوکں ویئاسیعاب دحقاپ ےک یم نادیم یئوہ گنج یکن اسکا آپ کک

 ٠ تک باور تمنت لاا تہ روا یکرای بوو ا انو “ےک حت اشرکل وھکل د ےن یمالسار کام

 ناف تاب ئاسیع یدعرس مک غیلخ تزاجاپ مے الوم)بلاطروا شپ نب لیپ ںوفو سیا ....:تاحفی کہ شوروا با اخس
 ےگ ےب لک > ےک لور الاس ےس یئالسسا درس یئگ موز شب نور مات کتک م آباد تا ےک ییا یم اکر وا یگ نرکداچ

 بن تیمار ںایام روا یڈب ےس بس یی اعتلای و کام اس فر
 اکے ٹر کر اکی بولتی لول دعب ےک یا کف ر باک اجت اغ یی اروا یارک ترس کی اس میخ اس
 تستر افاض ےک یا در ذاب تہ فروا تل آ لب اپسا«لاداس تب تس ور کس لاین پرس شور الا مور.
 ۔ے تپ ےک یم الس ارک غتر چاپ ے انوار توج یر یتروا ںی چ کیپ ساک زوال اگ

 نطق یی مک ی یکم لا 'ےن یئالساجاوفارالاسپ بااخ ۲۳۵ 4 :ہلقب بلا کب اتر ڈاک
 لی دالب ےک نشو روا ےک یا ایک بام ف کلیپ ےن ہیمالسا کاج تس فکر یر لاس پس ودومز راک ارگ نا هر نوا زن
 ۔ںیئاو تا ایم صحن وہ ترک اراتو تشات

 هم دار اپ نارسایی ویو لاس یا: ایپ روا لمت کرک کوین
 فرط کں وتش ا یورک سس نوا ے باقر نوبمشا ا: یدرکح ورشرام ٹولروا یرگناغ و یگأ ۲ تافاض

 ریا یا د نہ ی ادھر گری را تیر یکت لول سل ور اسپم اشد ای خمرادیہ سا تین کس اوکر نیل ےگ
 فرطرہ ےک ںولعاس کی پک الطیب یه ےتوہرداص ےک می ود ی برک نج ےس لو از کان وتو نکرد
 ۔ایدرکس یاوراوخو لی ےک اھ ازم اکی دق شی کنون وی کس کر اخلی ےس یم السا رک تے
 تنم انار :رضاح سیم راہ رد ےک م اچ دار جشل ورحم سش وفوا نب نودراردعب ےک تایقاد نل :ش وٹوا نب تورا روا شیخ

 نیرڈاماد ےس | نوررا فو اء یل کل وت تععایطا گرا ںویئاسیمرداء اھتای کوہ نکتہ تصوکح تو مج کی کت ساوخرد ےس تا

 ارگ ابی ےاجوہن نواعم اک اخ یم یف یخ اش آل بندر رعب ےک تافو یک ص ان ہفت ایکالچ شاپ ےک( .ہلیعشتن ارھکک) ٠
 مفيد ںی زکوانپ رکوہ ضاح یم تمرغ یکم یف یلخرفوروطبےک رکتسردرفس نام اسکا تان وہاب اک ایخ سا اھتراگددماکں ار صانہفیلغ پ اباک

 تفاط نا کس نود ياد ندارن کیپ ےس سار کا یو اای کر قم ند صا اکے ن رکت اظ الم ے سا ےن

 . چی لاحاک بر ی کر طی یک ایی ط کاو اجاره لپ نہایت سار آ

 ین ےک کا ید ت زا یکم ےن میخ اوم بای داب نودرا سرخ مگ لف شر... :ہرہاعم نایمرو ےک نوور روم :
 رتلورٹروا کود ے مالسا لئادعب ےک سا یکت یباثخ تحل ےل سااھقاو:رضاح یم یتاشراپ رددوخ نودرا کوچ روا ایکو دعواکدادما سیہ اقمم ےک

 ےب ےنپا ےن نودراروا رام ھتتاہ رپ تاب ےک نودرا ےس نرخ را رقودہع>شت ےن می یلخ ایمگاھکر ان یر اش یک رکق لت تے صسوق
 ا اون ؤدراے ر امرداد لی کمان اچ. ایکو د عواک ب ر تمر یک ترول تفالخ ابرو ےل ےک نانا مس

 قلم نم لئاربکن خا: ضا ت یف نبی لورواءارعا یھب ین ےک بل ر قو تا ےک ںوگول نا تہب ےتاج سئاو ےئ وہ اطعوکں ویجتای ےک
 ےب ےس آے بطر و رے یک اروا ںوہ کیش ںیم میر ایک ینہ تن یک رک تک کس نواری رنو ناطق نا
 ۔ےاک شا اب



 گیرنب ےک پآ رس ی یادوایکہن اور ےس شوخ کے رم سرا یا روا تع اطار اپتا ںی یتاشراب رورقو رولو الع
E 07اےک ا ےک ۳  

 ی لان رپ دحرس یکم السا کت اوج اھت یھت ارم کلوب والس ںی ناار

 كتو یا ترافس کر 277 ۳ :لگرافس کشور ددارش ول س اف

 مر اعم و داھتاو می لیپ سا ہک ج ںیم ںونطلس ںونود ہک لی سراغ یکے ںوہہ اشداپ ےک ہور طرواہزولحشر
 نوا کروم" ھ ر اق ھے وار فا ںی ےک ےک لار چا ےک ہل اقص ےس ہبوج اھت ای یھب پ ےن ںوہاشداپ ںونود نادھتاسےک تراغس ےئاج

 _ راولی ار وسووروا ںیہ رز یت سیو رو

 ےیمالسا کل امگزددعوج ںی دارکرامس مکن ون رووی کی رک سنا لو نوا م
 کب مم ی تا هرخت آ ںولودروا ں و 0 تم ازمون ورم نایک و اسیتروا ن ر رک ف الف ےک بام تفاظ

 شناس مع یک کرا ءالعروا ءاسور ءارفس ےک ا نخ نی رر عا ےک سا ر ااا
 ماغدوا یا میر ایک قلم ےن تساوت یک وا ےک تراس ےس لچک

 کلبه ایم اب ارضا« ںے

 و سرا 7
 تس اوترو ی ر ےک وما

 تفاالاراد اھت ز اتم وا ہدرو آب رض ںیم بس وج یا یو لج ی رخ رار الب ب ارور ں۵ :ترافس ی نب ت زر

 شنی ےس رم تو کار قاف یب کیا ےس م یف یک تمرض یہ مگنزیاغ ںیم رت

 را روم راح ےس لام یک نار لیخانچ ایا کہ سار آداب ردروا لی اش اھت ںیم سج جیک ضم نی

 / 0ئ" ھ7 1ب اطم ےک اع تساروا چیاوخیکس ا ےن

 کت ا رش اب داور کس ورا یر یک کا طع ےل ےک ترور کی هوس کاایک ادرک

 ۳ ۔یکت اقالم یکدیو زاب ےس سا ےن تول

 سبک ساب ي9 ب فسا شرف سال سوار از
 شن ںوگول نا ید ما اکے نر

 و مک ورد ۱ ۱ و ںیم تعامج

 ر اا

 ایا بشریت روا ت ےک تیاتخ تاب اونا ل وت وکں وکلا نا ے مڈنینیئاچ

 درک ہئاور پ ر ن رو اڑچروا ۱

 تک e آکا یج



 ۳۳ نورلغ اترا

 س 5 5 ۰
 را ا

 گل لاک. کلم لد اش < لادن طی حس لار شی سم ںی یاو نان ب تکاب تہب آے

 شاف کی اشک مک یکدم الا اھت و راداک ن اورم ی ناک دنا بتکو ےن ریلتار اوت ےک کا ہک م حب: کم یا

 شمس لو ا لومان ۵ نیر ادد ے اوہ سیم سنے اروا یش یش سیٹ تسرہذرہ یحیی دلج سی اوچ کت سرن کل واود فرص

 لا لبه سن  ششت سن کا لمس گزار ارزو مر تساوی
 م ےس نا ےن سنا لئاو یکی ئازفاردقروات ز۶ط ےن یی اچ بط تشطاسارار یاس سیگار می اباد بانک ل م

 7: ایمان اومدم مس سنرواایلرکل اد سیم ںوبجاصم وصی اوکس ا ےن متخلف را هدناف

 لس ول اےک رک رح کد ارپ نا رز لو باتو ات ان ترکی لو رس تحول کس سا

 ب E اے کوب ب اک اکی ےس تعاشا رونے یک فی حبان الف ےن شور الف کس ںیہ ںاج و جج طرق رک

 یا ےن مھش اھت ےس لایت دنا راوی آل یوم یب یاس ےک یلازط الا باکف نصم ینابفصا یر تانج
 یش قہ قاو ا لوک ںیم ناخ بت پارکر اوم لیپ ےس ےنوہ اش شش اراک با رو ےس اپ ےک لا خان د

 لو زا رہ ہرخو روا ططاطش[ ںویسومشوخ ے ب ےب يا رش یں ین حا ار جے ا کب جاق آج تا ےک یک یر ہہ کیوبا

 کای مارفاکں وبات ریت دادب ھتا ںیم سرنا شون کیم ی رک ق یں ا ی یک ا یییمت ب اوج ھت انہ ر اھم ںیم طرق موارد ک

 ےس ناز اء ایک اک وباکءرخذ یداہیا ےن دادقب تل یش رسانی او عدس لار والی میخ

 الگو فکر کا ب جاع هوا لب هرات کای سب سش ل اشک ےیل ر تلک شات
 ہد زروا ںیہ ید الوپ ےس وہ عاقب یا عروہ روااھکر ف بطرق ےک برب تو نج ںی اب ام اف ساف اکر ماع یا ن: روض جام

 جے ا 72
 بس برش کاج تو

 را لاپ لولو الا ب مرا هاب رغما یر ںی فیکس ا یم توپ ےک مشی... تافو یم گنیخ

 . لوکس لاپ چرخ کمان کس یا ایک ممی کوکر قا یہامشروا تموکعیکس ا ےس یٹوخف تی اہ ےن ںلوہاشداپ کس ہسانکرواء ہدارفم نانز ںیہر

 لاک یاس کل 0 ایک بام یھی کوہ کس اور لا لوط ناک ےس تمولع میش مت اهل لورچ روا

 ٠ ےک تانک شا اھت ل وقح روا تعصب یکرفو ےک ںوگول لا آرا رو ےک یار قورو یف احلا ایروان

 ےک کل رب فر ۃتفراوہ تب ںی اف شرم سنن ارادج ات وما رمقتسا گن سیب ::تسوا رزم اشب

 (لاقلا لا سما ےک یلاظلاوج یکوا دفبلا نامیل ںی یم و 77

 رر فلج )اھ اض رر کالم یش ںی یکی زما لا الا ووصتع وو دم یک تاند یہ۳۹۸ شطر ت ماا ےک روا تقرفع

 لام یا یکی نار یلط پ کاری اراک دو بعدا تک ناش ساکن رکا کےس ات مولعمی ےس ےس ڈرتا اوہ کم تز یلخ 9-۸

 ےک زوور شع واک ر ق اک یر یتا ساروا ت

 ھتاب ےنتپا تصولق ےک ہناور طوطش روا سیئار ےک یھ یاٹا یی اس بک سر کلا تم امت شد سود ےک

 بیت وا تایم نیوشا اس زا یش

 2 دما ینہ عو ےہ ارٹیکی انس

 اتم یلفکے ہ لاخ اک ورو یک رکا اھت ترکل اح ںایزایماککس یم شکن وف ادوااھت کن ادر ےک کر ر تراک

 اکپاب ایر یل کل خاک ن ارکام اتاوہ اپ a ایماکے جو یکے وہ اٹک تان رصد

 که عدل واست یدک[ ا و 7



 نا 1 جی حس ارس اج... ۲۳۸ نورلق نباًّترات
 خلا قع کت قو یاری ایک مدت تالف تے ماشہ ےس ےک ادب ےک یا یئاپ تافو کت سل اس 9 لوس ایگ کے

 ر ای اپ ۰ 0

 یو رضا ےن بس رکا وہ تنے ہر ماک نکی کل نکی کے نرکل اح ہدئاف ےن لوہا ےس تموت یب دیت یتافنا ساروا یک وھب ( ےک ۲ے ن شتا
 وک ھچک ںی رات لکا پ آکا يج ک چاک ڑلرا قا یاش ےک یاروا کت سا خرد

 وہ ےل دھقاس ےنپاوکل ا رات بلان اوہ شاد سی سلول لوح افرا نت( ڈروا) نو را شنا رب یر ۲
 داور فرط ربط تاک نوا لود ند ےک اے 02 لس رهن ارد رھی یم ےن ارءاوہہنادر بنا
 سی ساوکنودرا یف ماتم روادایڈ رک بان تچ ید مک تا نود تسلیت
 فو سیم صح اےک تالف نکا مع بنز مضر لک ایمرد ےک ںانج باب روادردمس با ےن ناودرا ےہ
 گچ رد ارج تری رابط اصن ناز رخ نمک لا اعدروا کجا رز فرطیرقام«ل ات یوم سس نور«
 هک نر ایا تک روا کچ یک 9 ٤ِ 2ص
 یت ہیرو اد یخ ا ان ےک ساروا نودراواشراپ۔ ےک رتا ےن ںی راوسےھ ےن ےگ ےن الوکن دورا نیک اد ارماوج اھت زاورد لپ اک ارب ار ھآ وج و کک
 +88 ۶۶2٦+ سے وم یم هراس ندا تو لا سا با
 ۱۳ رکی ےس رپ تھ کیا ںی چپ ےک لا ایگ اتا یم ںاہ ےک ےب ےس شب والاد لیت ےک پس یش ناکمم ےک ڈراگین اب اھت راج الچ ھتاسےک
 دفا بیت اکی ایپ ےس لا اپ ںاہج اھ ناکم ید ےن یب ودرگے نا کتک ا 2 ر کرک وا
 ےس اچ رل ان ے بدا تاب ندر تاج ۱یک رضاح یک ودرا ےس ہاکی ےک ب آم تفالخدعب ےک د کو مت اوہ ضاح سی راپ رد
 نودا تزور نر اھ لی اش ا ام ےک قر اپ یمنی و چ جہ آہ آیا را اے دا ےک کاب
 نزد روس( لپ نا سن کک لاھ کس ےل نی 2 ی رد اس خفن رات یل ڈے رسا کوہ از
 اه گز برس تفکر سر تار لا تچ ا اف رز رگ هر رو قوت اش یب
 لودر قوم بل ا ے مکے قامت اقا داف عزل تفت ید جهل ار 7 ؟ ںیپاو سک اپ ےیل ا کر کوچ تپ نودا
 رک آ چک ےک نودرار کف ول سون اپ ےل اروا ےھ وچ ھھقا ےک بام تفالخ ریا ےن ںویھتاسےرسود ےک لاح! ےک کا ایگ یر ادا بت اتفاق
 وہ ب ۶ ےس لالا یاش ےس ہری ےک ند را بمج ها کد یا هاش کس ماه تصوف یک لاج رخ رانا نر نر کرک
 و بے کس آر ایکداشرا ےن میغیلخغ اوم اک
 ےک ےک تحت ئاشوج ایم وچ وک فیس آس شو گا ےنکیک ےس ترس رف یم تل ےک ںوزقآن او چاک ن ددرا' اس یر لو رب یر ٹر قے اہ دایز ےس ریما یر اہ روا
 ا را اچ کنم تراتامحاو لمس نما يمروا لو مولفان مارا ی ایکس کراس رو قاب
 تزف تر مسا یخ راج تا باج ےن میخ مبارک مدف لس یمن تارا تماس نر دنا لطفا توصا
 هک روا کس یی لک تر مس نرم و متعال تاپ لاضفادداتاناص اس هات بیر یق کتا انع کراچی رہ لآ رے
 ازای اش لر سفر کد ی له دکتر طرفی بنا اپ شنا رد مار کس هفساچ آلت تشیاس

 تک تال مری ےس اعر یکی وکی ا اتوم رضا نایب ست تین يک دف رغ یب یکی اب ای اوہ ضا رکی دایر لب تم
 دهد تا ےس یک ےک توکل ےس لانچ یک ںی شرا ی وک یک یا ےس یش کالا اق ایک قے کس ارم ریل سارا
 ایا رش ای بارش تانامحادروا« کس ادا یت ا نپا ےن رگ یا واک داری ت ز۶ یک ا ےن ذی موڑ اوہرضاح یم تمدض
 ای ےل ےک یتوب ہن سی کت اودرد ےک تمہاحروا تردر یک اب م تدار یی ےس ےک ن ریما روا یف موجو میپ اوج یک یارک یک وقت نارترواو
 ارور راوی لک پر دعب ےکایام ر کرمی ےس باب کرم کک قو اچ راک اک رگو فط ک یتا تفالفرواراوریمااک تانک
 ندعس راہ مت ے مار آن دود مج روات ترا ایالت نیم نا دا تس ما تو تان اچ ارت تستر وا لو تسلط نام

 ملت حر راي کر روپ ےس ورتا ےک ںیم واش اب ےنرص فخر کد تیز اھا کس درام نرم دا
 مریم نر فقر کس نارواء ارور ےہ ےک نا تارا اپ یس ہہم مر

 یھ ےک ندا سمن: ما نجی

 ا



 لار... مدل ۱ ۲۳۹ نورظنیاچراج
Eبجا یاس  

 بقای زوم اشکان تاک ید لو گم مال و

 کروم مات فر فر ایلر کل یت یم ترازو تمام یاس می الم سی ماس و را يا نم... ان

 تراش تلف ار ایشوم لر ایدی لا مانا

 ہقیلغ بجا ایکو ہراد تزکرداز زمیں یم ںوھگم یکم یی خاک ےنرکم اک اک ترازو ےسروطل قت لکی ایپ فلات زی

 وکی ئاھب ےک ہطیلغ ےنزماع یلا نج تقوی ا ایک ل وق ب اطخ کرام ی ھوا تعم کت سوم برویم ترسم

 رود لمس لاو بل( بسم کم گنیخ) نرفته ایکس کال اپ یھت تف الطرب
 یک امشج ھاس ےک یلایماکروا کل وہ خم ےک رکک یر شیکں وگولا نا سم اوم ی اروا کا ےس زوج و اف 'ںورادرسےک ناروا وار

 ۔ یے تعیہ ےس بس ایک رااد تال

 رواں یم سیب سیم ئی 7 :تارایقخاےکر صاع یا نج

 بی شاپ تا ےک تللس نیکاام تموکل ائ ھبدع ےہ دوب ےک می یخ ایہ کل ناک ےن ردیف وایسےک تمولنپ تزفاس

 ۔ایارکل ےس جید ذ ےک نیا إنپباداڑلےس ےرسودوک

 ا ںی ھا ت الایخ دی لو ںیم ںوکول سیا اھت حتاس ےک سا یھیود رگ یک اور ایس یف ےک نار اوہ لئاد ںیم رہتا ھے وہ ےن وکءاش اپ( ےگ آے شرشر )

 ےک ورک اح انگ ے ساکت ایان عروا تاناسصا!ےرامہمقبی رقم بب لطمے راج ”ایکداشرا ےن می یخ ںیہ ناہاوےک تموکح یب یم ناچ و لپ

 ۰ انا ناچ ےس زادنارظفق ےک ما راہ ترک ےہ ییا ایش رپ لاع ی تقبس تلیشفلارچ راهم دازاچپ ےراہتےن پاب وما:ےرا

 تفت ا مے ںی کت شلات یر اہ سما کتک یر فکس اما نا کک پا طور واوو سے لاپ ےرام مت یلات

 ےک ی درک اتے راہی ا م تچ ےگ ےل نیچے ت ساعات لپ سس دار یاس لقوا ناما تتسم ےک ںی دامب زما

 مک: یھت شام اغا ےس رک لالو پیکر رت کرہ وا یارک یک ق وق ےک یھب دازایپ ےس راہتواےسراہمتوو کم ےس یک ع ںی مہ کو گانا رفاکن وملم یا تقو ےتاج ںیاو

 اپ اےک رکل اه تاجر يه هرات ارش نور تا لاو هک یراق دوتا بهای تس دیما سابق

 لس نر تقو یاب سل تنیس یر روزا و کس نادر مر شپ ںیم یاو فرط کہ ٢ تفالخ ات ایگ ؟ںیلاد ےن راہ رد

 : تال سج ہر ) لپ ساوکن ودراء/ر سر اوخ ںونود یخ در ایکم دب فرط یک آی اش لإ لانو تا امید فرطیکیترش رپ رکھا یر هک د تسرد

 ےس یگراسکاو زادہ اک نار گے سد نددرا ایپ 6 نی ڈر ال) جام فمپ ااغ اتادم مک سپر یاد سیف سل

 نقل رش کلن رزرو ایا بم ا تفالظوا اردا ےس رک ںی اب رایج کاپ ےک کاروی ےک رک ہر ےس کوب تسد ےس ر ےک ییا سو

 ۔ایک باد کک چاھتا اماکن نیو ست ناطے ندا یار اندر بار یہوواہ اک و تفت کن ووراےس سا

 5۵ 1۵+ ناب رام )ایگاکراھظاک ترس طرف امت زکات

 یوا یتا ردم ےس یک ا ےس ؟ نس ےس سا کولوج اھت نا رب فرا ین شکن مو مار سم

 م لش داف بتک ےک مف یلف کا ےک رل ا نہاروا یمن یلدا کنون مت راستش ان بلکه ساتن وخ رم ککے

 نه ساب کله فلات ناز یر بان کا تایمر ورض تاپ بارہ ےن سی کار کوہ اذٰکد ٹوفاب شام ےن سارپ سج ستر ڈ نکی یا

 نون مندر دق سا یکم گیے وسفو ا وہ فرص یھب نت بنک واک یر اتا کاش ےنرک ئی

 پار وا: ےھت تھک ب اد آداشداہ ےک پرو ناباشداپ ےگ ےک داراب ےس یر نات ےہ ررر رنج دی امن یو وے چپ ںیہ یت

 دال ناک لومار تس کر تع وک اروا تک ےس رک با لاک شتاب رد نا شف

 ۔ایکل اقت ںیم مک ناف



 |51 ںصج.....ھگلچ ۳ نورلظنتا ور
 تست سس سچ مم سا سکس رو

 رند یک دما ا ناک رایت انک قاع فام 'نادنان ےک رمی لیت مام یا روع... راع یا نہ روک
 یلدا ءاھتاب ؟سائاھتاسےک سل اف( لار پر )یاس ناامنی ات
 ےک ترازو ےہ دہع ےئل ھچک ک یا امت گنا لات ایا دب تبب رام انار ےھت ےک م اکل ایامہےڑب ےڑب رول اھت یل صح اڑب تہب سام
 2 2. 7 1ری ےک لا ترازو نادملاکم اش یاس شیت میخ کیرم

 اهن هم ایت ین »راکت ماتم يا نرگس م اغ: فیل حب ےک ل تا کس ای. : سر 7
 اوت ا ایک گوہر اوشواٹوج بای راپ یک ورم ورک لا دک اہیاو ماشہ قلف ےہ ںویلس تروا ںوااپ

 زا وتحس ںوہا وقول ں وج و ی شے آں و ا ےل رو ترک ل ارواح سرد اش گل سش یس .
 ایک ع تاک ت اعدب لئا۔ یی ئازفار دق کھل اے اع ڈی بارم

 ءاسورروا تسمولع واک کارا یت رن ص ےس اک ب ڈرو فاو ےس کج نون ایا سارا با منشا تی. یکے یکن ینا

 اور شہ رداکی لا کل وزن ےس یک ت مکعوکی رس ےس ںیم نیوگول نلا کت محازم یم ںوم اکے ک ساروا تشلافن یک ا ےن ںوگول نج ےےس ںیم تدططلس
 راع یاں مرگ ر قر ست م اجناس ے ہیر ذ ےک نام رف یاشروا عےک ماہ ہفیلخ لیتا مامقی ایا درس رب رز هک کا

 جج کرکے ایکو ]میر مادي تفت بس ندرت یکن اایدرکل اصیتسااکں وفلاخی بس ےنٹا
 دار کوا یدل اے تب فنی رک زور انا ےن یک بجا اراھارپ ےناگھ ےس تالخواگراب روا ےل کڑے ک نوک بجاع
 ےھت رنز ےس سا ای سو آں

 یر اے ی یک ؟ دسر جا رج روا لوک مگ )لا ےن رماع یلا نیب ےک اہ. . راک راع لا ن د

ER2پ نشر تلاوت ار سردار ارتقا فک ن و  
 رودےک مج ےہ دون لس : ےک ہلیسم یلاد نورعت نب یکن مریخ ایپ ڑاھکا یک( یدحرس جا فار اسد )بم ار درک ورح

 یئذ نجاروارہ وج نیادودولادبع ایک 7 0 اتارے مکے ول بردار انز ور

 نس یرمگروا تدطاس نیر ےن مان یا ہا رھ خلا یورک تا یک نز کرک رک زاس حس بر ناموس هرنو نوا
 ار اپ اب ایل بت در سارا کا 7ی کرک اسراف ےس ڈ اھ ڑاھکایکں ورادرس
 یک طع یر اور ک ار یوم نا ئی ساکےک یترادہمذ مہا ےک تزلسو تموکک ریو اروا یارب یب نرمی“

 ر طاب مکان: داش پاک خام ماش فیفا یوم تسگر دا لا ان ےنرماع یلانہہھج :رورع اکرم اعلام

 با یاب ےنرماع لا نب بایرن سیر را کس بس تفل نا لپ ماش فیل ذرت ملک
 5 رب لا قره را تو ج فالف ےک ںورازت یر اھت اتر کدو اک ت تطاس ای داپ کاک ب ادو بکر

 رفتم تام ما دال اتا لاک یا اپ راج ات انھکرتہ تمم وک ا ےک ںوداڑن برگد ءاھتاتد بہار مے ڑپ ےڈپ وا کرار
 یز کیم نا زن یداش ار کد اب آ' هراز رخ یا سما شا دانش مت نا ےھت ٹواکر یک ا تموت نک اراد ایوب
 اے رکی ارن ی وروا ایک باھا ںیہ و بابساےک مہ وا

 کر روش کتی راج ایٹم گی ہک اھت ایکس یافتہ اف سما تم : سوگ انا کرم اع يا نم
 ِ بر یی ی ا اج ےتاگب اقلاو باد ٦ے خرط یکں یک روا ےاج ی کمی کہ

 نایب ی ابر کم ما ےک سا یکی خام انس لارپ لورم ےھت ےہ ےک راج ےس اےک یک 7
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 ۳۳ ۱ نورلظنا یر

 لیگ مانا

 ا 2 اوت تابش و یم ہہ 9 0 ےس 0
 لو فک و ادب روا برف ادرار کما کا گاج کیا آ۲ ےک واپج نواب مک تمام سا۰
 ںولاچہنارہم ییہ ک تل ا سےک رب ب رکل پت ںوقالع کر عرس یوم رفق ڈک ااوہاماساکت اب وک ی سا اروا اپنی مص
 - اچ ٹاس کی اساک یی برخت کک مات کس اکو ک ا نج باس یادت متولي رک لکں وہ اشداب بر ےس

 ںوقو یس طا شوک وکرا قا یب :اش ےک سا, یک | وت تعاطا یک اےک رکن شا تصقب یٹپا ےن ںوہاشواپ ےک دان ز لقب ا
 ےن ہار ضم واشداب ہین کہ کیہ کپ 0 یا یگ صف هک رم رنو ادا ا
 یک شئن ییز م ہور ےن ککارہکب لب تسهیل ول تاب کس ماشہ ہفیاخرکو جن ارکج اکی رت انکم اشہہفیخ
 رق هریو سا اووم ےک لاروا برغم کنوکےتانز کوم ےس فرط یکا دعب ےک لام اک ما ناف یب ےن روا
 ` او ےن ککمارہکر حب ےک یا ایگ شی کرا رف ناب کای انچ ی دات اہ ل تر بات ےس طع کک ںی 9 اکا جا یک

 نایگالچ او با بطور تم کب رخ کرک ۱

 لاو تس داہچج ےک رکتصولقل اس لنت یک ب ارو بعرروا لنت کا کا تقوا وصت بقا ان مگ ..:تسافو

as 5. 0ج یک کل متہتق و ےک تارے ےک ےن رام نوخ بشوج ںیہ کرک ایر ( 
 کاری تا ت رہ کی ا اھت ااو تس راکش ی ظن شپ بحر ام یگ اھ دیس ت ام کی بط باتا

 ۔ تی سارت کا فط

 کس ریموت ایک اال سیف رع ےن یر مٹ بب ےن یز ات ان شا راع تود" نہانی ٹا ےن ناح نیا
 لار مو ےک تباطخر ھم اد اگل ےک رکی واو طخ کے عناکود کیا بیرقتکک لب ےک سا کل اح بیت میت اق اچ طبق یی اهر
 نرو ووشو کس هاو باص ےن( خارش :)دیوسروام' عو دیس تست تارک سا تاقوا ینا رکے کں ایر ع یک ورتم ترو رض

 یا وب وخ یا ےس تمر یک ا مت یا مے الس یز ؟ذ_ لو مچ ںوض بد ماناوآت سدغ لا حس کر وتس روا راد تم اید
 ۱3 کلا نم نو سو ماناوآت مد ر ےس کرت لیا ات دک آے ار کدام خم یون ات اکو شوک
 ںی دا سا یھب بار کلر اح ادا ایلاطب نب و اطلس سرب د فان اتیلباوداد پاس یا ایک کر رقم
 ماعا لاسهاب تتر یا خب تصور اشد کت کد رز کر تم یو ےن یا یری اقاوم لکا

 تینا نسل سیم یاس یتا اء اھتوزاب لایادایکل اےس یا رت ناط اع وا لنڈ لنزافی رش نپا اي نرو« مکرم
 ٹو پروا تیلوبتم یک لا ےس اء کد تس د تسلشوکں ویئاسیخ ےس لذکک ہناش لینا ےنرماع انار رت الا ےل ےک اف تہ یم یکم

fاوکی تیر امودوا یگادرم یب اوک کک وے وہودیورگےک یا لوگو ہم داد۔ےگ رے وتر ا او  
 یک مک او جم مخ ے فرط یکن اوکس اب یک کت ایر 3یک ےس ی
 چک 7 ۱ 1 ےک یک مڑ کیو لائے ری تے
 ندای و سه E ن اب نانا ےس ا EEE ایک زعم

 اک رد دج ی نایت مت تراک نی TT لیے ہں زر لر کرک نقر تینا ر

 7 iLL ی واش یخ یا تو ےس وان

 رب لئاق ےک ےناج ےھکے دزپ وج ںیم ےیل اسمانر اکے ک قاب تست مر



 لواص> ملم ۲۳۲٣ ۱ 5 نورظنتا را

 ے٢ یم مم اس نیب ھو ےتآ

 یکن ا ناک گر ورکر کف ےس ےرسود کیاوکں وہاشواب کد حرم اسی اھت اج اج سی ںویئاڈلووخ سین نج وہ ںی ی اک ان یھب میکرو( ےک آے شک اع رتب )

 قمر را هم ها ای هه دا اس تاک رم ی

 شیدا لود لاژ نیز یراعب لغت نی ےک کات یک اکو مے رکب طی تنور ورک ےن ےن روصنم وہ تربوکں ور سود ہک اگ ںودازم تب

 بی ص26 رمش دب تو لج ےک ہنازقخر فا, یئگیدرکل کس امان زدم
 امید رکا ےن ںیم شش رم یو

 ےہ کر یتا لتت لغ نا تارا راو ہک
 ےہ كتاف روا ترقو لش ککے س ےہ لما
 ج یک شا هو تتاط اپ توق وج

 ۶ے دارنا ال وقرواأداقخ اکا ےہ اہک وص ےک لاشمیب ےن ذنایکت فاب رد ےس لنا ذق ایگ ال یکی اد ہو بج ۶ ال باو ایکو اشرارک نی ےن روھ

 انس ما نو اک کے یروارعشورکوہ وے ناز ضا: ںی لاذ تک لی یار دک اڑی کاکا بمون پکس

 ملا شوخ رور ے ترک ل شو سیم نہ وں راو ےہ اتر کر گرد ےسودنہ یک بج یلاھت فلا اما ۔ےہ ہپ ندی کب سناصااکل ناردرضلاپ یھکیج سیٹ ش زہر ف یک

 ورک فاد سم داق ےک کار ےس لام ےریموکل ا ےہ ایکن ےن یک پور اتمر واود رکا روا اید

 لاس اہ ےک یارک اقرا باک ںی مج ککے ہ کک جرم کیا یھی ناپدع ےک عرش اکہ ادوا نیناوقجد ںاہد یار یتا ںاہج یم جرزمےک مکا وصنم
 روم[ آالچ سم ناک سا ےس ات یک کے رات دف ها تنفس اکرم مکس کا ک یر ےک یگر شرع ےن یھ ق ایما

 اے روزا یگ یم وو لزم یک چاچ یکن ناک رش ےس یکتا ید شک م تمدخ یک ضا ےک رکرارگتقو یارو ربا یکدم س ےس یک ی یف کوک
 دعا تالش رو ولو لس اب ور ی کت اتوم مولع تقو سااوہ یم ایم فی دارو کف مارو یک یک

 ۔ےت ےت آر ظن خر ںوفد ںیم سنی: اھت ات سک یااک نت ویک ناپ روا کو م ارو ب جر کت تاع یا اپارات اراک اے راول کا لوم

 رکا جرم کیا: ےس یل یش یئاکپ ےن وہہٹسوح نب یک اےس ا هک لری ترش

 ایدرمکن اپر کن یب ضا کل یس یم ناوبا ے روپ ہک وب نتا فر فر یک وہ یکے لب ےک تشوگک چا ٹکب نارودء اھتاہ درک شپ تک نا کب کے

 یت کا ےس ںی کی نازم ل روا القس اکر وص ے ہٹا ۔اھت ات اج د ادیب رد یک کا تابع ما

 قسم دلت ارم یک ارم کے اے ں مچ زم لق ها ار فورما ےک شورپا لوا کٹ کب و وکم ےس یو هری ارد اروا

Ileںیم جت رک زا تو پ  

 ےک سان ادع رس امت کک قو ست ایر را وخش خروم رت فک ا لک جات ن اکے ناج ےک ےس بقل کر اہم یارو مار وصیت رو مار وص

 تر رک تر یکی بوت ؟ےک ءارعایئاسیم تومدواء اھت ایٹ کت ںیہ تاج ہقادع یت

 بحاص ھت ایلرکی یف جب ںدزپشےک یس روا اپ اھتاھکرر کب لب ن اب سست مک لار

 یار لاک نایک تک 2 اوہ ایگ م اکی رور یک ل

 نامی کا و ےہ تا رد یک یت ت رویا ۳ کیا ےس یقاقتا اوہ اینیم رپ ںاہ اھت انیس اقم یئو ا راترکریٹس
 کرت سی وے یکزت تاب روااید ما کرا توفیق اعم بو فر ارگ و اپ لات زاد ترب کیآدوا ےہ تروع

 هدر چ ریت ےن روھ ایک ای رد ساک یارانو یش ع ووت سےک بیا تسب تسد وہ ضاح ںیم تموغ یکرونمرک پر شاوہ و هرم ی

 اھکررکدیقوکتروعک یا لش یک القرم ہہ فالف ےن اوہ مولعم ےس توا رد رکا ں وکر ترس کل کاتر ےس

 رم قرون تقارن پاس تم تورا میسر اک ول رک روک رکن اکرم یک کا کتب ابن تم بت

 ین لک روت روت ارگ ی

 نیاز ساری سلف سامی کرک نک تام لک ینا ےس وم ایم دک ادا تام ام شپ

 (ب لت لگ ایش قی) )بوتل دیک رک کیک اروا اب ییا کرکوہ شب چ یکی یر واحب فرط یک توساپ ےک آہ رور اھ ی وجر: نکا

 ای تان( ا

 دان خا ےن شا
 ماع ا کپ

 تاون ںی



 ب ۳۳۳ . نورظناّنرج

 سایر یقفا بلاک تا نرو زا امور کر وصتم اکرم ایر کس اقا کسر... روص نار
 اب روا پاب ےک سا کر ین ترول شکم واتس یوم اشیا سر تروا بلاط رپ تمواکو ککے کر مئاق ناماو نیا

E a )ی ا را  
 ب کپ ا ادا اک ویک تسہادخرد ا دلا کرات

 ی ت00 ںی ےک ناتا ایں ۳
 شک گر میر اتو کام دد

 یک تالا اے و تک
 ےل اذ کی جاد برند کوک اینم فرط یک لات 07 وقت یاسر یک
 ی بام ےک عل ای قاری هی زند زا تک روا ایپ
 تیره ست که مولا نانو رس دا گچ

 وف ےک فرو و تب رتسار ین کیف رصاکل اب بی
 HS کناری اش ندیم خر سو کس رپ موازی اپ تاج یاس آب تستی لا روت ی ورت سرد
 ی سس رک اکی ( ٹنی) فدا درس ےکرو ا سکی اماک اوہ ہلباقم ساق ديدن" ماتم ای آں یم ناریم ےک وناروا
 یکدم ےس یکم ےس کاپ ےک ای دد او را قو ےس اج ےس لوک ایت ےس وہی کاپ انپ رک ےس
 باکرے باک ایپ د للاڈ سیا ردوا رو ھے پا پارک دے وہ تر تان ا لی پا یخ ںویھتار ےک سارداء ید لاڈ ئی ردوکے وکر کوک وسوھب اوہ یی
 ارے بب رشد دعب ےک ا ایا باب ہا ری یش ا A ردو ال

 لاب تج روا یاب مالٹاٹپا ےک رر افر وب س نات ںاہی ایت تح لاڈ نامچ ےس ےس رم کیا گے ںونارلسماھت ےنوہ ےریکے فرط کا یر اپ
 ےل ی نیم رعت رام ےہ تہب روا یک ب یک یارک دا س تالق ب ایپ ود ےن ار E بس اپ بابساو

 رساکںوگزاردوردد یئاسیع ےل ےک از یک عی ید یئاھکور بق کی راوت ب وقتی ےس ماقم سا ھت تاجاب روارنسوردوفہ چ رب ںی کام نا
 ے کرو ارف مرد تک لوف عا وما ےک لاہی ےت تو رک آ آپ ںاہی تی دلا وا با ےک پری روا ور روف قالب ےھت ےس اے رک
 یے گے لم سا ےن ںویئاسیع ںی ی یر کارو ب فر کے نادات اک دہ دیہی اب برق نشر کجاس ماتم لا ےس ج

 قو ی برق ن راے - 07 صمد تراک اس مار اع ادرک ی اف
 بہار ےھ ڈولاوہ ےترکیکروا؟وہ ےرہھک ویک بک لابی تقارن روت آرای اپ هست اوج بوقت بیمار اه زور کاتر"

 راک ی یدک ںی کچ یکی ا فرص اوم نا تمیزاکیئاعتسا سا سیم لو ےک روصنمںوہاترکوایوکرنواخ نیہااوہارھٹں اہیی ےس لایخ ےک یئاھٹت یکی راو ب وقل ید باج ےس
 روک س کرک ایکو کرت را ی تاج یک واک ماظع سا ںیہ ےس رک یاران ترخان توج نا یکایک اتا ید رک تے ےک تظاط یرازنروارئاز

 ےس سجی انا یک زس وج اکر تا2ی ک راجا تعا ویکی رر فنڈ ےہ ھے دپ لا
 وب لر یک روش نابج تله تک اس ی کوے یا دنر واھ اتکا راوست ےک آےک سنیزوا یی راھکر گیر طی
 ت کاہے کے یوا دیس ادا اعا تساراک کاک ودرا نج نمی" هو ںی تجلی ات تار
 ےک یا شا وپ دماکۓناج نی لوس اکرم یئاسیوح نا ےن رومن ےس ںاہی ادرکت حامی کے کارم
 ۔ےہ ات تو اکی تیزاب لصوحیلاع یکروصن ےس سجے اب ی ا ا یر و
 ین شاول زا مزار لوس یت یت ۶ کب اطخ یادو تقیقت وااپکرایتخا باطخ اک وه ما یا کس کر حوا کس لا کتیا

 ملایم ماظتبرواایکرم ںی ء1٭٭٭دوا ح۹۳ رکوہراب فد یاو تتوب ےک ر کاھچ کر اپ لک اکانت چپ توپ مات بایم کرده شی تس لو
 ta) یلخلا ۵ ریلی مپ بیل )دن 9(



 لقاح مرم ۳ ر نورلغ اجرا

 رویہ ایت کک باک اسو تموت ان ےس ار کوج ےس ماشا اچ لک وہ یکے رک لام تالت ںی حا دےک ادع ئی
 نا شش وبا کس رک ول روش با ورقتعو لک پاپ را ایلرکنل وقت ساوترد ما ےن ماشہ ہطیلخ ارت لا پ آن کک ی
 كار اک کد ق لورا قا اخس ںی ایک تاچ چرم اتات واک لکم سید متکی
 نو

 اف یخ ؟بس وا ءش نرم :نا راک و
 نما مما ے قال ےک برس ناشلا یر قا لب لا نرو ۓاابد بصنم اکت فالو تصامادعب ےریموکس رک و جیپ ب ہی ادعا

 سا دی رواج یلاجوہ لزان کا چا ںیہ نا رپ رداودز فوخت بابت ےس رن ءاضق نلاووروا ےہ بلاطدع ےب فوخ اکی امت لا

 چاک ورا 71 شش ر

 2 وہ ےتاج یم تلاح یا نٹ اس ےک لات لئادوا نکے اج اچ انھکیکربگی کی داد تلاہج سهام لا«

 راب ناشلا یت یا نوکےےس لئ نکی کل اپ ناچ بوخ بوخیکہ ریو شیر قلب ےن سم یے آم شا ںیہ ےہ رر اےس ی ضلع
 یی ادروا بم اب کس در کس لات رب کس لاک رک ورکر تم باد تاید یک رج کرہ لت نوک اینا ل را اس نا
 رظیر 2 رھگیئاڑودرظنزودو کیرد زن ز ےن شی ےہ ر ںہاوخرواراک بل اکی شم یکی اھت فار کوہ فرط کیا ےس بس تاشو او لات

 ےس ےس ںیم ںوکول نب بم ےک باپ اب ہکوج ےک کیا اشا ےس یک راما تفالخدحب ےریمدرہسےک سیا زن شی وکا یا ںیم
 اکی ا ولو ےس سی جام ےک سا یھی کر وف ےہ سیم سا یا دام اکا قت. ےس تپ ےس بسےک بصنمر ظفر ات سر دام«

 ار س و سو ول ںوسوکے تاداع کرب ےہ تاز آتع یقالغا کجا ےہ وکو سیب ںوروا پا ےسرہ وج ئاخ

 ایا آہ اوم وا ا ےن نرمل ار ما ےہ رف اطعم زا تارا يا نرو تار فانی ا نام تسود
 لی < ننه رگ رو تدارک یاس لار تلاع کل راے ال ناتا اک ا تاقوا فک رواج
 ےک ساپ ےک ںوراراروا د صاتم اےس قشر کا یدونشوخ یکی لات لا: ے لاو ی ربع لو اک کیپ ںی

 لرد کا لای پاک ایروصنمرےس سٹی او ےس عئاج اک ناروا ںی و مادا ئارم

 ا یلاھت نما کل اعم »بیات اجرد < تکه ور روا ےس اچ رکے ستم کوک ونیز بس ےک تورا ےہ ںیئٹ رت

 اکنامک فدا چک مزارع تب بیل ماه ےب ےڑب ےک اکے سچو ا( ےس کاک

 ا ےن پ آے کتار ےس م ہلا لور ےہ ےہ ولاردا ]لا بدری یاد م ےس داب ےک وہ ای لس ؤا ییا تاو

 0 هاصعب ص سانلا قوسب ناطحق نم لجر ج رخي تح ةعاسلا موقت ال

 راکت یا اوس ےک سا رشا روو یوو ا ایگ یت وخایکس ا ےراخ ا ا سر و

 میاءاوہ تنالف تن یش اجاره ی یک کں ی ےک رحب ےک تانوروا ا ے کر رپ ےک ا کک

 زفاروام راب ےک ریقروا رش کد و کلا ےس ن روما ریما دارا کس رہ ز یکی غار طان ےس ید شوخ ب طب لٹ کندو

 ےرارج او ءابا ےک نوا بما جوک یس دیش ار اغوا مو خ یت ےک یارو عفو, الي سراب تے

 اگے ہا مرحلا دود کس جیبی روا سام کی بتی یم سان رک کے الاب راددمڈوکپ آ٠ آپا جنا ںی

 یادوالعےک یا اروا چ اکے ےک تدابش ی اھت اروا ےس یا یک او یک اتش مایا اگ اجایکل و ماس رط یک ریا

 ناو
 ا١ 2ا بيغ

 ساخته نر اتم کافر یر نوی روا ےس یک آے ( لوسا حالا خاتا( بح اصوات

 چ رز نت باپ "ےن ںوبنا حر یک یاس را جنون



 لارصح....مشلچ ۱ ۵ نورظنیرات

 ناب رطاوب نوم روایات فوم بحاصع قروه یک تستر لا ماکت اج یک یاو کا
 ساو ندا رکا وع توقوکں یکے نرکار وک ا ےہ ایگ ھکریرپ ندرکیکل ار اباکزعا سوا ےئایرفاطعر یت یف کس ا ی اھت ہللا وصت نب

 eA Eel سگ میان تیپ نسرین شارف

 ان ےئاج یاب لو تس زور ساروا ےک تو سا سا صاف تسرپ ےن تصولکن یکارا مامتروا 7 اض رازو دعب ےک ہر کما رخ
 کم رت یکی اروا یک ا 'ے چی کا ےگ ےن 1ں یی ےس کر طو دی دنیا ےس اب ےک بس وروااوہاریپ جوا وما تمول اا ےس سا

 . اهیلع نمو ضرالا ثراو هلو منم تمرک

 سوگ یی لو رجب رپ لیگ رد بی رقت ربع لو یر یٗ رومن نیلا نی لرصان بق نر... :تشل اره او
 رزق عمرم سو ناب تاپیک بس ےک بسروا ےک ےنرکس جلی کے نار کور ان ننیئادبہ یئوہادیپ یگ اندایز تہب ے
 یے ن وہ لای سی سیل ٣ یم ںوکو اک قطرہ چ انچ ےس اہ دل تا راک اقا

 نیا يا ری داہج ےک ہقلالجھتاسےک فنا وصل تراکت دز لا قاقا....:تعیب گیرم لو رم یم اشہفیلغ
 تابش ولرم A اک ا ںاہچ بد اورد ےک تالف رمق شط رتب ید یار فار کو: ےک بس ند کیا ایک مک

 مهار روا یک انا یا یا ماشہ نج گچب یٹر کتب یک ت راماو تقالخ یک اروا ایکو رفا ول جرب تنال ب صنم یم اش روا
 : دیتا ادا ےک اش اظ کے تک ار۴

 ےک سند یک توپ ست لوس اتو ارج ره ہوکہ جام ناری ے وہ ےن وہ کی قاد ا و :لاوزاکرمامون:

 ی لوج اونو ر لاو فریب قبل اج ہن شن یک یر دوجوم یر یمروا ںوہہ لی و کیل اماکےن ہکدیفسودایس ےک تنطلسروما کرک
 ۔ تن رب ھتاہ ےک ییدہمروام ۓ ےل ہیلع ر قر کوہ ادچ داد قام اگر کس نکرد نر مروارصح اکع وفایچب بی رقےک تاطفلاراد

 ۔ نچ پ ےراشاےک کدہ چن انچای ہراھبارپ تشلاخم کر صان نشیب وکی دہ مرکب اگل ےن ںوگول ناە اتا ررکی ار کک شط رت شو ساوج لک ٠
 کی ویر ھاع ےس ےناج ےرام ےک نر سه یک اپ ےک یر اہک ناروا یک ہم رک جرس اکا دوا ےس ومد ہمت صان نار کل
 ۔ لاک کیک ایگ یکم اخ اک وک

 ناس ےہر قبا یے خب کناری ھتاہ ںیم تسایسروا یار اکر وصن ےن ںوج وف کت انزروا ںی رب رب لپ ےس سا ....:رادرسصیگرب ب

 پاب اک ) یانگ یھب لی ار رکن ریز نکن یمن دز مارا اسرع لوک نو

 یی تي رقبا لری فاطع نرخ فسا یونانی( راما تالغ۶ ےس لوا دیع
 وو 6

 ےس تی ادن اخوا ابق فو یار طوری اس ورغم نسب نو ذر راز نر تل ا

 ماش نرو شارات ےس ےہ لب اقرب تطاس وماروا تری ز یکرصان نشیادیع گل ....: قمر خاکی کدہ م ےس فر کر برب
 ید لون تی امن ےن لون کس ؟دنیپ باک است اک ویر ماعرپ تموکوکن اھت شیٹ امکان حس جیپ ہدم وما ےسر یقاب ےھت لاج ےس
 تکلح رط یک ناک ں یسک ےہ رول اع کر ماع ہےت ہن فاس ےس فرط یک ں یل مام یک لوے لااا یک ل ایت اکت سو کم ماشہ نب ےس

 ےر یے ریارہ گم ےن رک یدایرفےس تمولکن یار ارکوہ نال رپ ےس و نا شان او او اتم یب ککدھ سا سم ںول؛ےڑوھتج ے
 تال آن روا نص ہن کو راوس کر ماع وک د ےد مروہ تندقاد بس سا ےن ماشہ نب ھ اگل نر ا ا
 ور سل

 سایت یئاھت ہللا ٹراداکس اہ یھب وکوج رپ اروا ن...



 لارج... رها نورظنتا ترا

 جو کس تا بس زاودد کس شاکی فک نان سش اس فال یر
 ربع شورش ںیم تارا رد ہا ئی دازاچپ اما ت وتا یواز ایل ٹولوکت انار ےک نا ےن
 سیل از سون ا اھت یل ٹولوکں ور ھکےک غ نا ےن ںوگول تروا لم ذاب رکن اےس کدہ ا ال فرواوآت اتام ےک ںی تے ںولرازاپ کیک
 کت کول نا ے ارز یک توم ای دعب ےک یااخقرا ارتب لواکی اے تاداع یکرب یک اروا تاو: ارب ےس ت فی وول ن ادب کیدل د
 ۔ےاتباچ اک پی عدت اس ےک ںوکولناا دہ یک رٹ

 ما ن نامی نما کس لوک رم ہک ےن وچ ہروشمددرب رد ےگ جنس لب لب 1گالیازب :س.روشمک تاب
 وهم فرات کور سا یرلب ناب« وہ انش آن اکےک تب نر سا سا يا شفا ن لر صان نتوما
 سال لایک گرم کرک رک ا سرب نام ما رب رق رش ےس یکال اچ وکں کاپ

 فر نام رب امیر: یراب ندرت کل و#انگهسل رونو نا ےس مک کدہ چاچ ترعب ین روا توا کر7
 ےرا رش کیا یصےس شی نادناخ یباشردا ے روہ راپ ےک بطر بس ےک بسی تنو سا ایپ یر کشا دت زوار براک اب ےس
 و بس هر ری کس لایت کد دوکن امیلس تگ رر کگیکے ن رکن یش تنا

 اپ شیخ وف لا ۳چوکے لن ےک ہرصاحعےک طرق ےک ر کت مار آل یج ےس یرگتسپ یکن نوا نئاء نگ فر یکدعر ےک لیلا لا
 ے فیلخرپ دج سرور یم ار با اب ےک بط ر ےس دارا کپ گنج ےک رت یک کدی ایت تس کرب
 ارزش ںی اپ رق پرتاپ ےک نکی نادم یکاھپ کرا کت سلقےس گن نادیم وف کرب قر لب وہ گنج یکن اسحکب یکلےن ہوتا
 ےہ ےس اڑ اک ایما س یم یوی ورخ ۲. هک هک لس اتو نڈومہ ناپ رد دج اسم ےس آم اک ہک ی اطر
 اپ طیلطرکک ی اہ دہ بنا ار ماش نیا اد سیٹ طرق

 یو یاں ا ےن شوطا س ایا درک ایفا یہ ماشہ نہ لر طرق نا قو : س طرق راپ دد کړم
 یف آر قبلا نبغ  ماظہرہاب ےک ہبط رتی انچ ءاومار رس ناب باپ کف یش فہ کرکت شپ دارم یادم

 ۳ یلاماکد ا اوہ شاد یم طر قوت اس ےک یپلایم اکی یدہ میپ دو ہتسلقوکن یجض بس واورد

 کے روپ رکے قتل ولو شمبط رقت ےک یلایماکی دہ میچ لو وا .... :ہرصاحم کرب بب ہیط رت
 ناروا کدہ ایگالچ باہ یوم تھ تر تفکیک ر ییا اد وچ اتیا ہو کیت یدرک ورشا کم کیر ان یم
 اب تنیس ون زاور یم بق اھت كفوا ناروا ییدہم سو رو آگ ہرابدد خوف کرب روا نص ۓوہرناور سیم بق امت شا

 ایرکور صاھم ےن نی ایل رک زورواکو شرو لاو شے ر تی وک ےس ار یا ےس ووا ناروا کک اہ

 ےشام ےک ماشہ روا تف الضر وارق نا د داخ یگوہادیپ لان پ ےس ہرصاح تدشو لوطےک ںویبرہ رب کط رق لا .... : تم ہرابود یکم اش

 HEG زف لا اے راہ یک گو رکا ںیہ یئوہ لزانرپ ںورمےک ںکولم ہے بو یکم اب نم تیم بسا روا ۳

 ےک مارو تال اد ید تاج اے مو مٹ ںی راکت مدارک و یاب سرما کم شب نم
 یاب کلا. کت سهراب رد یک تفالغ لر ماش یقاھت الا ےک رک روم اشب نب ھجعےن ںوگول نان انچ ایک انا ےس ےار اا ےن لوت

 6-اھم الف از آاک ماما نیروصن شر ایکس اره لا ریو ماض جات یش ییا یانیرماع اد

 (م۸۳ فر طج)یدرولد نباتات( ۱۳۹ لینا )را ضد ارض کر.



 . لزاس> ...مجرج fre نورلغن اًتراج

 سفالی نم زوال درب کویر ناف یکی ادراک وک طرق لا. یک امشب رواراصح اکیط و

 نیت را نیر لک بطرق ماشہ و ی ےہ نادرو بارخ تاہیدروا پیتے راس ۃفر فر ارز سرچ لک ںیوکول سی

 تک یکن د ےس ہوا گنج ہنازور لاء ےی درکل قاد ںیم طرق ےس راب ےس را وک رق ی مارو مارش نرو رب رپ رایت ترکب ق اتا

 نایت ےک وہ ناو ےس یل ہبطرقت افاضم رکے س جو سا یکرب را نم یک نور اکو سرو هم اطر ٹا ےس

 ںی 0 اا روم 2 آل او ےک انا ہر ای وتد ےک ےس روم نایب ےس لغو دسر یک لقب برق

 ۔ایکب لطح یخ کک کین اوک نوا نیا ےنںوی رب رو

 فور تن ذرت رگ داش وصوکش وا نیا ےن ںوھنا یل رخ یس اک او بسا کس ارور ماش. لا اکماشب

 روا تارا نوم ماشہ ایر ربط قلعه هر وز سنت روایی رب رب رخ لپ ءاھتایک حس لوایعذ_ روتر

 تا ماچ ایا و تد کیا ےل با لیتر وا«ل ورا لر بساوب لار سم بط رت تیم فکر ران

 ساب رک

 لوماظروا لول +« ایگم ت لایخ اکے ناچوہ یوبضمو لت ےک مولی ٹا سیم اد ی تا لا :یراتیووخ یکں ورادرس

 یوم رقکی از رب ہللادبع نھ یاری جناب انچ ہیئدوکن ایا کت یکں وبوصز خر زروا ہیک رقم تسکین مشے ڑب ےڑبوک

 ے ہنامز یار اکرخ راس لر وب نابرپ سم سنا ےرپپ ایکو کو زاریشاکت سول یا دا کا طع تمول یک یل شو با روا

 نیا دي ما ان لی نواز سل ےن سٹ بام ای ورش یک کر ما فوط
 سی ناب کے تالا ا کا ایج :ایدرگن العااکت صوکت ات غدوخں مرا زجروابشار ےن ییرھاعرہاییوا سیم ہطسقرس ےندوہ

 روم یک یلرکف پ تدطلسو تم ےن لو رب وب رفت وارشتنہِ طرق تمولع  یکارا تقو سج ضر ہیطر قت اکدوھتن یا
 لو توری اي تور ریو اھت ات دمر اےک ںویرب رب روا ےھت ےس نانا ناگدنام سون ےک شرداہکوج) ماق یگاھ اکی روا

 کا کنی اس 0 تاس ےک درک بانو تسیحراخ ےک تہ اظشواب یک مان ےک کل وکن یت ارد مبل جا سد را تیک

 موم نسب تا ر تس رکن یی ایت کت او تصور طرق لو الوا کرصانوا ایم رجب کس ابر کراس حر

 ںوتتس یر نوت یو سلنا ارت ذس لا رب دوا ںوم الف: بر تنطلسو ںوتموککرو گشت ےک نا تموکد وبا ںونےڑوھت

 رول میپ اکا ایج ےھت ےک ءاماغوج ےس ایا تاب اطخروا باقلا ید ےک کر اں یوم دو ینا یپاو دل دجکیے نون ايم سیم

 ۱ ۱ ۔ےگ کن اج شیئر اتر ک نلاےس

 ۳ م کرب بے دونم ایدراجا ےس تاراما یر کوکں وی دومتدحب ےک یا تا ےس بط قی با... :تمولعور ہود یگیماونب

 ید یز را ضق ےک یم اوم سنا تما وہادیپ لاخ واط رتا تنو یا کدے د تسکقوکاقےد توقف ےن طرق اء ایام

 شن گر ناف اراک قم کس اشک یر ہمددارب) ابہام ب ماشہ نب نیلا یخ انچ ںیہ یل روا یف ےک سا ید اج
 نب نک لدبکن جھٹکے ت ےر زنگ ین ھو اب ودوکت طب الخم تموکعی کل ا یاب د باطخاک رم لت ھتاہ ےک سا کٹ راماد تفالخ

 ۰ -تفاظراو یکوگدب رصان لنز یبع

 برکت تورو مبدا ےس تقو اھ یدرکل ےت جو یکت لاتے روصت اپ اب ےک اوہ اڑ یک شا فولخےک یت

 ےب ےک آلام تارا یاو ت تموت یکے ماو ےس کتا سکس تقریبی نت یم نی یلاس نیت ت دم یک صوکحیکن امیلس یم سا ا... ٭

 ۱۳1سی ) ورمی وا امد نیر نو
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 لات مامور یو 722 ایہ اس یم تا کس رز را ان مار تب تا من او اف تماس لمس تا
 رک الکل ربط فر توت ابرو ايتفا تماشا یک بس رگ نام لمسی ان
 سیم نت ےک ین ینتٰدومت نم ین یم ییا ھم جے ) ت مولی طرق دعب نیہ چ ےک تش الخ تم یی نہ : توکو راپود یوو یب
 لس سیراب رک قار لا ایپ زوااگے اج ایکن ایب ںیم تالاع ےک نیکی یی
 ییہ ہت نا کولا تنطم ارم ززو ءایدراما ےس تقفالخدنم یوم گے وری ہیر قل ئادعب ےک ںوفدنچ.. :تعیہ یکی ٹو ارم
 بم شب تنها درس لوو كار رس یس سی سر مم مہ
 _ایلرکرایتخا باطخ اکن ا دمتسساروااب آالچ تنرب ےس ہدرا۔ل لییح گان زابل تیم کت کر ریال

 ار ۳ ںی ن یکم ق یم ےن ماشہ اہم اتا سش قناری یھی کاھت قاب هو لو ا
 کال یم طرا( مم )ماشہ کے وہ ناپ تاب یارک ی رز مات قد فا ںیم شپ بل فّلاوط سر«
 راز ناو لس بطرق لم وکو رای اپ ےک اش ھتاس ےک وو رک یا ےک تموکعن یکارار وجہ ھشبا تنطلسلارزو یخ انچ ےہ اجاناربھت
 ےہ ای فالف ےس ب ےک لساء ایر ٥٣ ںی و روایات اراک مورال ےن د تب بیدگل و زعنکس ے ںو مولا ارگ
 0 -ہرما یک ان او ایک ی ا چاوم ت اشک دظلم موا کی اروا ایکو تر وداک

 کیار ول کت اس اچ پا رظف بشار ک۷ ادیلد تفالخد حق خار ٹوکری نفس نام موس فر نر ا 0
 قدرت بوس یارک ق یک ےس باج لپ ادت گیج رعد ر تحت اماکن شڈ تفالخف ےک ہوس
 دی ہے ےہ راھکے اپ ےہ سود کیا ےھت ےگ ےن رکےن ڑی سب بری گا یتیم یک و عا یت اوط لر اےک لاس یب
 زبون ی یک! ناب یبا کہ ن یک کے یش ںودا راس ما خانم مابقی کما متفاوت رز رش بنو
 ۔ ےس اچ یار دمے و سما ںیہ ےس آپ کپ پرتاب سنین لنت سا گرا دا لا
 الموت قرمز کتک رسا نا سم یش ادائے لیپ ےس بسےس شی یماونم لٹاد نیشیلادہم

 زا ے یا اھت انب ٹرک سک اشروا بریم یا ےس یا ےک رکرسوکں را نت رد کس
EEا س شاور یس ا ی و  

 تم رن کک 2 رخ لاف

 رک اہ مو ات نوزاد ی اک نج
 یاسر روا اے ب ےس ےس و ےس ماک ںی افج لم سا کل ےن برق وی

 یر لوشلضے دیکر تھاں یھ آف رط یک ار یر اوس یتا ےرصدو بھت ات مکر حت کیا ےک نا

 ارب رعب نیم ف۷۹ ,ٰ,ٔٔ "0 تا شا

 ا اسی نی نرس کی و سا ادفہان ےہ انہ اع اک ں وم 5 سس اک توس و روا ے ات

 الع کارواں ےہ اچانک ای فاسدا ج ےک

 7 نوع ۳ جد ےہ



 لا... مت ۳۳۹ ۱ نورلق اترا

 یی ار مک سنا نزن تسکین لو رات یک تموت یوو یب

 مومنی یک یم ن اےس دل کرد زاده کس نت کوچ راس کس رپ اخرا وب ۳

 سا کے یک اور نت بت یا فسفر نا فاصوا( سرت ها
 وا ےس ا گیں سنت اتا تام 2 ام ےس لپ لم

 ا E رک روک دس 0 قرض
 ارت یبا وہ کس ےس کک دی در رخ ز کیا ےہ ایکس انا یک تن ںیہ دوج م م سانا ںی کک ں وز چ بس نا را فر رپ ید با لر ای: باج
 ۔ے پاداش گ رز زر سردا

 یر ے رو اردا رم طراح لطیف طور لو نر وا۔ ےہ لک کت لش سلنا ماو

2 0 ۱ 
 ینداو ےس سیم تاف ضم ےک ہلطاطچت ریو قر وا” ایج ابن. بطسان” گرو < “ا رح 2 ا یس یخ سم تاقلعتم ےک طرق

 ۔ے ویو ہلطسصق ز وا ای” |ہزبا' ےس یم نایج تافاضغت در یو ہار داء حا رہن ہراپھ

 ےس و ترک یم شے ہریخو ہمایاروا شلتےس سج ہقلام تافایطمروا شردنا ےس سیییرم لانا: ےھت ےس سی تاقلوتم ےک طانرفو ہوا بج یاد
 اھت ل یی تروصصیکی کد استاک لپ مرام مات وہ اپ

 ۔ےت ےتاج ےک رش ریخو ہقرول تمل ا زی غل میشل متکی لر

3 3 

 -الاڑرکب ارقت نایمو ےندنامز شر کوک ن شد ےھترہشنچ یھب سو اقا مارا یاب

 ےن تہب یر و کا اھت ایک لی تافاضم ےک عار فن ےن ںوضلوکس اےس جو یم عئاو سم نارد ےک طس رسوا ینلیرہ وصی ء ےھت داب آر ش یک ھپ لی ہلبس
 شا زر

 راک ا بولارما رو( یک ڈیم )م اع د مدو ابر ت اکا شورو( وسط شاکس ا) یت ایپ داود الور ہطسق ےس سیب تافاضمےک یلعا رخ
 یتش راپور کروایا هرو تایل

 ارق ارواب ارح مے ںیم یامشا تافامفم ےھت ےتاج ےک امش باش واءہنوجمشاہودرام ریا ا سیم سننا پ رخ

 ےھت وریغذربرم ٹنیہےس بلش نوجا لامعا ےھت ریو ورب ایں لطب ےہ ںی تاقا طم ےک هدر

 بتا ست تا امار یو متر کس نا “ںیہ نا زجب ےن چت نوچ تہب ںیم سناینواو ام دیم جت ےک ناووالع

 یس مت مت 7ب ںوسعتنچ ںیرہخ یب سیل وکس ضرب ارب ےکر خ ےک (8) نودنیئاڈوچ روا یارب ےک تام یکن و( ۰)ںیم ا یک ستا کاما نرو نٹ یہ

 دا آں و اگر اب ہرانکےک یلیشارہت ف ر اقرب تهرانی هک تست وا ممه رقم کلر را ٭
 رک اکا اق ےلج سیم نیرو زابل یک و ودر هل سارا لی رسوا اور فام رپ مت مر کے  اتوہ ےس لاہ زادنااکی داب آی کل نا ےھت

 ۔ ا ےک فک ندو رھا ا ڈ چ روا یڑپارب ےک رد کل اجل ابا نا ککے ایکومر تن یف اف حاصل: ام

 ناروا: تام تو خاکی کان یکب رخ س ناک س چد سارکص ئاخ ںیہ کلا للئاق:سرارک بس یکس ان ادوا نوا ...: رو را اجروا ترا یر یک طرق

 چا ہک رک تاک تارامف فک ادوار ر قرچک ئاج فرم رپ نت وم ارگ تیپ را مقر کری آه وب ست تا رس
 (ب فگایب) ۱ دیتا



ra:لا  

 شوراپ تاس ےک ورک ںی ب گول هک ید رد نر 00 لاری نا کندو لود -
 ت چو یاد یر 2# گتنامز کیا نادنات کن I هیت سا یر وع 2
 ۔لب شرع کسب لوک نلا تاب یو اھت اناج نل ھتاس ےک ںوکلناااکں وی رب ہ

 نا تو تستی رام نا ےن یر وا ت ینا ےہ اداب تام ںی گالی ارال... آسان ۱
 رواہ راغم توت اقا سم مات ایک رت اروم جور یک کود مولع یکے وکی مے سیم نا یکاطع تموکو ییرادرس یھشوکں ول
 ت لٹ م کا ںی ےس ار اي طیب مہ کا یج یت لیپ فرش ا تزوکک یک ا ارت جب لا تیا ام یکش شر دادا الوا لک ںیم
 ےک یارو کت تاپ یک رکن را کک لارو ذل اکا ارو بعر کس لار واا ون لا لاک تم دوم

2l 0۳۱9متر )لاک رج ےک  

 مارکت کج را دارا ھکر م ھ۱۵۹ نبط ء۸۷ ےس ےسوارنا وما لودر چ ل او نئ ادب چپ دایک ط رت چک اہ ےک آے کش تر
 نکرد مان ےن یکن نارجے ن رج دعب ےک ںی لی راکت اب ما ے9۳ے ماشہ یب ےک یسادعب ےک سا یھی ٹوہ سین 7 ل

 روت بت لس شام ین نو ماکت سال ابا 7 کن قراری
 راے ےک اغا ںی زان ےس ہہ یر کہ شو ۹پرو امرش داد یکں وجردےےک وع اد

tirاسپم اقدام راک ج مم یکدم ےئ وہ ےرٹچپ یل  
 رم سرا ددعلب رور تو وج ںیرڑککارب ۷ ےک یڑککیکم ھا عام یارو تاد یا ربت ےگ ےس ا

 یزاہپ کیا کبیر اپ ے برز ےک ںولروا ںولک س ںوضد نا ےس رکا SRE EEE آے
 سل کل توس تاج یاس داف تانک ہیک و ر فاس رواء ہلکا ن سو نب سرچ واتس رگ بفرد ات الت

 ےک شوخ رى فرص یبداوس نیتی تی ہکالج تار اتر ام ۳۵ و یی کیا کروم شی گرا نام یگ رھتی اچ وہ نشر زور تار یکد حس ےس ہجر ذ ےک نج یر
 روڈ ےن ںوگوا ناوکن  تلوشد ناش یک اہ ہیر وا ترور کل واسه راس لاو کس هال ل لول تساوخ کسر ود دو کج مزے
 ردق هوبورخالت قادر سذنابام او ریغب یتح موقیام یغبال لا نان سس لاری کف لب

 یر نوت کرم سل نقش مانکن ش بی سورن تام وارو رسا مق “نیت لار مق رپ ز ارت ٹیک سر وک
 شناس نی تاغاپ اسکن لول یک نیر ےھت مس اب تفت نب سرپ ںوراوبد) یف کل راکیگپ ےس کرکٹ کا شرف سی
 رک[ پت ارادت مگ تا درکوم ےس لوڑا کسایی رج ےک ےس کہ ات شات رم رم لس تر ودر شورا بالا و
 بدر وک اس ےک رک اوو شئاخرہ ںیم سن ھم مامت۹اروا رس ۹ ےھ رم سا یھی لاج یک شاہ یش تا یاس سید ات
 زوار کر اھ رکی راکوز یک ون ارل یوم ئاق تدطاسو راہ ود یکن ا بج ےن ںویئاسیم

 نصاد ےک شور علا للبر شی ءاھتنایکااب آے ہ مان ےک رپ سج ولیپپ ےک ..ط رفت شواوس زد ےن او نشا خوک نے رش خور
 شمع تسکین 2 ا یر یش یماءاھتاپ آہ رپ ہلصاف ےک لن

 ۔ےتت رقم ےل ےک ےناج ےندریند ناس روش ےک ترام رادرب ا راز نئ: سین لراوبر
ES e E ELL 

 یت سس

 تن ےک

7 ,0/ 
Eتع تابت یں و روا نادا ب رل  
PIRENلوژاور+ ا ۹ 7 حریق جک و ںی یر ےن 2 ' EEترامپ  

 بیفا زا طوق )ےہ ترورضیک فو یی ےس ےک ےک رای کیک قران یک اردا تات اک ےک ر غلا کے یی ےہ یدددنوکی لاگت تہ می تھک
 ۰ (۳2 ۲۲۹۱۳« هیغا هال وارلج



 لا ....مترط ۲۵۱ نورظنما ترا

 الات ل شما۸ یم ۵ ماعا اے ڈاک کڈاب

 ےک یل کیک اکر یا باطخ اک نوسام کا ےن سات نا رکن ومچ اق ایک ایکس ادعب ےک س'۔....: نو املا دومچن مق
 دہعاواکپ اب ےپاروار ما یی سنا یبہ یکن ایک تج یم ےراپ ےک تسای رد تصوککےس سا لب یبس ےن یل نیب یک دعب لارا
 روا ایک باقم ےس ہانپ تشیپ یک قلام ےن یکایک نور اس ستاد کرم انتها کس لوکس کی اس اقا
 لوید نا کو ج یگ آے طارش نیم یواز رب کمک ک یک ناردداید یب اہ یک بس اق یکم ےس تام ےک پاب ینا وج وک تردا اب سا
 ِ اتر اورم ا رسو اک لوب ب

 باطخ کر اہم اک“ یک یوم بات ںی رواایگ تہ بطرق ےس یان تشپ رواد رب یک ا ےن یک فر بطر اک ی
 این یک ساب دو تولت ارب کیلی اک امج فرط کے یا ےس وغ ےک ایم ناچ ناوم م۔ا اطع ترازو ہہوا اوز نہ کوبا یک اتقا
 پا ےک ہکرایت یم تروصضا یک لوک ارداایم ال ہرابود ےس لکوداد ینا یھککں وج و یر رب شیرک عیب از تنبل
 ۱ نقاب رکاب لاو ٹل اقو رابودرپ ہبطر ق یم اے چن انچ درک لار ی

 طلا رداع اک اروا ےگ وہ لاقرب وارو مج ۵لا نوما یے ے ا ےک نیضسہ....:توانب کبط لا

 بس لر لوس اول کارا تماس, 1 لاک دفتر اس نوا اقا نا
 راس نادر لپ وب ےک یرادرجضام فو تع اطا یک دوا درک رپ یار ربط قلاب ترک تاک وادر شر ےک یم انہ
 ۱ اید کرک

 نوما ںی ےن نا پا مک یج یک یہ یکت کینه عين ےس یم مان ....:رارغرواہم انہ اک+ر ید عوام .
 ےل ےک ےب اقمےک نارکوہ روا نبط رت اکر ےک ہر ای اکر بش کی و اچ ۔اید مرکوز ل قو لادم رک کے ر شے نفی ر روا

 روا ابا ا لٹ یی جشا تنو ا این ہیلی رک ی ب نوما ای دایک کلک رص اےک نار تس یگاذ مٹیاھشردا ےن ]مپ ترش

 ومن لقا ںی رر شوکن ومام رواولر کری شے اچ ا عومیکا دو روضم ےن دایع نب لی سا نبی صا اس اھتد وج وم کر ز نب جے سیم ورد مس

 اکرمش ےنپاروا ابد ےن وہ ہش لشادددنا ےک ہون وم اہ روا د لاک ےس شوان وما م اق بس ہرا ےک اگ ذ نجم ےن ریلی شا لگا یش انچ ود ےن

 ۔ایکرہاب لاکن یک رمز نبہحگےےن لاا نک کھتے نچ دعب ےگ ےن رم اکا کنز نیب ارگیپ پآ

 . (ھھکےک نومای) یم یر کوہ: دبے سا یر ایگالچ فرط کش م وما دعب ےک او سا ...:یرا رکی نوما ات
 ماقا اےک رک سرد گج ناما ےس یا ی رک عیب ری ھتاپ ےک لا یک تس ایرو ترابا یک اں ا اچ سا

 لادوا لاپ ےک سا نلوماب ےس نام ز لاء ایلرکر وا سرکه م ےس کاور م تس درب زای درک مس افق نوسام بقلاکس ج

 ےک م تاو لا لقانا یک یکم روا ایگ ت اقوم اے لش تام یر یت کے یں اہ رقاب ںیم رقاب کاب ےک ندا اب کن ادب ےک
 ناو اادبا ےس لیپ رافمروایدرکہن اور ہم زج ےک کرن رواں ویت دازاچپ کس نوا قصر سرکار
 ۔ےہر مم تلاح یاں وفود لبیک ارگ

 0 آے تموت یک یخ ےک رک ورب ےہ تالف یک فرق ار... یوم یس

 دجرم ی ےرام ۔(۵۸۷ ےک )یال نرم یکی زوروا( ٠٠١ رمق مترج ) بیا گرو93 ) کرج کو 0
 یو یکم ٹاور پ ںوبونع نا ےک نام ینا رٹفاروا 7ی مزج یب اک روان تلا رک اب یکے ر طلا ترا )۱۵۸ )شا
 ۔ے ر کا تابع لاب هراط از



 لوا مح... مارل ۵۲ نورلظیا یر

 تیر یک ر وکر فاطع نب ن اربکی اوراورس جب ننه فرش

 -یئاپ تافورک تیا ڈیم )ماسی ماتم سیم تلاح یا انچ ۔ادہارھک

 غو اطع نی نناادب رت وگےک یا ای ورکر کاک ع اطا یک یے طرق للا شاھ می... مظفر ہی طرق اکر وت ا
 نیش ستم 7 جم کتاب ترادا کرت لپ ےک شن ايد لات

E تنطلسو مول 3 یت آن ب گرو نوت و تستی د 2 روا یک ولما فاو ا  
 -ںیہ ےناون رکن ایب کلا مچ سی جرات یک نا ولا کول نم آیا اجر کج

 جد سس و ی یا روا کر ات ی اوکیط رق لما ھت ید لاکو روک ےک یا ےس ہیط رق ل بج ےس ناب ز یا ی. :لاوزاکدو یب
 او درک ونک یا موکت ما ت رو ا اپ یب e ید و اچ

 سیا یا لا ده رو راک اولاد تان مت ار لا قم کر ات راباو تموکح ایک ڈی بارد بع راک ی
 0 + ےہ ےک و تسد سا ی یکم لاتا یھ م۷ اکا معناست قسم و کس هر دانم لحن
 ۴ص اد یوم ٹپ ےس یک سایکل اروا ےس ےک راو ہک یم سار زره فر وا

 ےہ ط رہ ت مو کو وق ی بروا ۔ وہ یک کا وہ کار کے او حضور یخ سا جن وف کی ضم برگ ںیم قدنخ لب ےک مانی قوم ں زوم
 ۴ یو

 ہقلا کیلی دعب ےک اہ ساااھت 3 کا اووم تودے ورش ی یت سدا روا 0 قب یوم ا. یری طور میر یا

 سد ترم ےک قدموا ل چ
 یر اتنا بقل اب دیا زا الج ارب توات کرک کتل ےس ر ہد انچ ساب یر قم نزن پ تسلیت ه
 ےک یی fi یک ا و لٹنوخ ےن او ورم زج روا ہدندہ تافاضم یر

 اھت مد ایز تہہ ےب یا ولا کوم اک ادرس وام

 ےن ا ےہ ےک لوی اوب ےک ےسارق رک اما ناز لا ےس بادو بر ےک دبخع نج مکا پاپ ےک یبا... ورا اک نوم
 e ا چا اچ روا قلا ےن اتم ےک یاد نان کمان و کنگ قم

 1 زا اے اس از رام قرار ےن یلادزم وادب کان بھ یکن اور ہرصاحم

 ںیہ تم ا فا ا یک ار صا لا یاری

 ای ےک نوا اب يا لاک دات ای ایگارام نلارود ےک کھ گپ یوم ت اکر اب مسا نیم لیتا ادعب ےک کچ زی روا تک
 ایر مر تاتم یردا ںی ماا دعب ن دود ےک قاد ا

 ےن مہا یگ دارا ذرت تریلر وبلاک ی کس اه ور ادرس ها نا. :سلردا نم
 بوک را »بلاک 9 صنم یک کت یکت رام یک ا ےن یو لس

 بس رحب ےک ساوخالاڈرکل وکلا ےن گیکل ب ےک اکرم سم ۳۳ ٣ ںیہورواایپ شزامترکگ رد ندید
 تا گر شے کے درس راوک 0 یم ےن یھ ھچیھب ین نب نیو اس ےک سا یاد ےل ےک ا

oدات را معتمد لاک جرات. ھ_(ے۹ ز٣ ہر رلج )لکا تر سی ےہ یب نیا فورم یو ما لا  
 ۸ف ریڈ )لاکا ورتھ یک و 9

 گاھب فرط یکن وقالع ییدعحرس ناپ لاحعب



 لا مل ۵۳ نورلخن مرا

 -اکت صر یک لا ےن ہصح کیاےک سا خادوادطانرفلئا۔ایکرر مر
 1 سض نو ۳ 2 3 هو ت 1 ۔

 جت روا لا ڈ رام رکے درہ زوکن سس ار جا اکر پ نس ےن یک یک رٹ ددااچچپ ےک سا سیم مے رپ... :یرافرگی کس روا نب س

 شال ےن تعی یک رام یک ا ےہ لمس لاپ ےراسق رفت نس نکا کرمی قر کوک کم نب سیر دا یئاھپ ےک سا

 اد تا ںیم ہدارا سکی ےن حوفز روا ںوی رب ب۔ایگوہ تصور ود وت یک یت اہ وردا ایک روک اچ کلام کرام ےس ید یل
 رگ رو الف کس ماں یم ےتاراوہ ٹا مارو لو اکا: ے لاو ریه سکس نسل ویب ےک عت

 ءالاڈراں اپ ٹونی یم الا ماو ویی تلا لاو سالار

 روارضومر تر ط انرفے اک مہک را يا بتمن لاک ےس نامی یت یک نیب سرو ....:تصؤکح یک یگ نی شررا
 رانا بقلك “اع شتا پا تمولعےن سردار روی کس ششردا ےھت داب آن ایمزو ےک ناوج ےن ںولادرپش بس نا

 ےک تار طخ دن وک دارن رس درد چی چاره ےک لا یئدوکاپ ںومالف ےک پاپ پا )دا قزرروا توکسم تمولعیکہ بس ایک
 ایدرکن الا اکت سوکح یک یل یئاوپ ےک ںول وم ںونود نارکوہ لول نرو وای شر ونوس ساء لا ڈر کل كی ث
 ای درک اوت کلا ےن ںوکول نا یب گی ے وہ رکے دتا ا اک یر دا سان ماوگ لیپ سرچ رکا

 ایت ایک رق ہت داناو اع ےپاردا وت ایکرایتخا بلاک ییہ وا یل تعب سج لا تلا ےک : :تافوروا تراما یکم

 لدعربوکل ای اچ اپ لیفت یاس کاپ وتو اکی دم دعب ںوندےڑیوھتایکب فک پا ےس باطخ ےک یاس 03 لا

 انا تاج ےن یلاعاکدر ےس ےنوہ لئاد شتر شن شرت گاج شمع روا الماس اب شهرام ےن یئاسایدرکن طو واچ فرط

 تر نکس ید برگ درک یی یلاونکےب ےس یئاھبےنپا ےن :ڑدہ مکے جو لا رب کدہ ۶ےہ طانر عن شیٹداپ یم نا یار کو صا

 تاف ضم ےک یاروان اض طانرف تہ آہتہ ٦ ارم یم ہقلام ےس ال وت ےہ یم وا ای آں یاوطانرف کت عیب یر« ذس لداپ

 لپ تافو لتح ۳9 هنس یربنکک کں اہی ہانگ وہ رادربنام رد دہ مسا

 در ناطق از 7 ات اوکں وسالط ےہا ےن سا ئل تیب سن قلامروا شام یکی ضم نب یک نم مول یردا....:یلدا نیغصا ره
 تکی زمرد ترنم با تاتو یھب ےن سنا یھ گا کے وصال نکا روا شیامت لا 5 ور کک یادک

 ایا ڑپ ہیطعخ کمان ےک یا یہ دنررواربرمرقلامایکب طاخۓے باطخر ای دج کیاوکووخ ی اطم ےک روتسد ےک ںونارمکحے نار پ یھب ن سااوہ نین

 لا ےن ہل لا یگ چ ےہ مرکو لپ ےس تسای رد تسنیم یا م > ۵ار دای آف رط کلام ہراپود دار

 وو یک کت یب کم ۹ یک موگو ترابا یک فسا يک اپ ےک ںوکول نا ناپ لا ر نصا ناب رام سا

 ایگ ۵ س م اار لکم کوا قا ےک تمول کس ا ےن ںولاوراوجو برق روا در روت "یر

 ۔ایلرکرایقنا باطخ روس - - - 00 لی ںی و اھت یق لم ہقلام ج مما ق نی جب : :ناو مات

 تموم تقوا ۔ایگاپ تافو یر سیر م۵ *ر انہ نار کک ۱ ارحب ےک یا یاب تاغ ےس یا ںیم

 روگ دبس ےس فرط یک ں وکو ںی موان یی ںیم ےک فعل” بج اح اک او مات اون لا توک شعر کس اہم نبت”

 اک قر وا تموکحی کارن جرمزج توکحم وا د مان اکی برادر بنام رفد تع اطاوکت وک نر تم خواب ب اقوم ہدابع نیر ضم بجا ذہلات

 رعیس ےن ںوگول ناروا 4 تمور ور ایک نی رک کک لا ر اقل اکافروا کج وند اچ ی ڑم یکدیشکس یم ل 7 یو

 ج ایا یکپ ے۹ وفسر لج )زیا ی ری ہہو جو پے رام یی اہ ....8 )۸نر لہ )یکجا کلی ۵

 یر )



 لاح مزل for . نوزظ تر
 لات ناجو دعوشءاقہلاو )ےگ سیھڑپ پ آہ دنت آکا ہیچ یارک زیپ ئاردا

 تالاح ےک لونار کن اروا یک لا فن اوط یکس نا
 نس بات یئکوہرشتن ںیم ںوقادع ےک ی رتا تع اھ یکں وفاملمونایکر گزارش فال رش سلتا بج ی ی ولما فاو
 رہایدرگے ۳ زن یک سا ےن ںوکول نا یفکی ب سیب ہضپ ےک رب رب روا برع۔ن ارادرس: تاود نیک ا؛ ںورمزو لوم الغر وڈ گ اب کتسوک

 ال رویا ولو صو ورک بن ترور ہبوص ییا ےن سا ےگ ےناھکوکے رسود اگر یک نی اھ ڈیڈ یتا ےن
 نانا رکے دنا شا یئاسیم یدحرس ےن لو ناک تی اک واتس نا يه روت و یو کی شوٹ
 تا نی کیک کیک ید لب ام ےک یس کی روا پیکر ک لازم ےررظنخےس عػاوم یىی اذن امج ی اسی ای درک و ا ر گرو

 سوپ س ناروا ایکو ورشو ود ردداک یار ر ما نیک اج نب تسول ہک التب ل تلاع کری کا ر نا یا ۔نیقشام نم فسی
 ۔ یو رکن ایم ےس بیت ت الام نگار ےک قا وطلا کول یکے ساتو موا بس اتم ب اچ انچ الابد ےس

 یھ ذ نب ھم عس او یت ںار کہ کی ایا نار لک یواین. ....: ت الام ےک شان اصن: نار ےک سانا رغم
 ین بس خود من فاع 2اھت ین نیب فاطم نیر نک مکا رک ند اھت شرب اس نت رنک اسدی ناز
 ( نرش ےہ یا اعط رکو لغد ںیم سلنا فاطم ت ںیم سر شل اقا لند نت روت یاس کس دف
 ماا لم ا اٹجاک دعب ےک سااوق اما( اص بحاص) اک النیرق شی قہ لی سا نب یکیت رت ےن کاپ تردد مات
 یک ا یھ تاسیس گل اهیاو:ررتهءاضق ترازو ؟ ریتم اقا اباکل اله لر رواایمگا کر ومام پ ترازو یہی شام

 یو۲ تافو

 ے بایصا سخن یت نوما بتلا نک دوم مج مقا بسی اک ےن ای کت کم او ...:تسوک کرک قلاب
 گاھب ےہ بطرقات قو سیجنانچ اھ اح اک و کا یر یہ ز نج شرادرس کیا اکہ رب لو نلاھتایکروصامہپ ہیلی اءاضقدہجوکں ا ےن یا
 یکے ناجوہ لٹ اقرم تمولع کیلی اوا ریز ہے چاقو یضاق تقو سا ایکو دارااک ےن وہ لفاو میلی شاروااب آب ناج یکیلیشارک
 یایا س یال لر ییا تملک ےن یک پن نب ھم ھ چاچو ےہ سار سیلی شا شکیلی شا شی اہک ید رک اشاپ دوا ید ۓئار
 7 ۔اید لاکپ ےس ہیلی شاوکی کرہ ز نج شپ ےرامشا ےک قلاب کات سما اد لایک

 ار لک ایا ب رز ےک یا یک اق یر وش یک س ایا ےس ھما قادرا نقره هل اکسیر نت... کنار
 رب ابا رب نبی را( تشا) ناتو مامایی 9 روبی اتو کیک روش کتک سم
 ہر وتسرب روا لایکب رم ںی فب یاہو روش یک اربکی ا ھوا رکو با ےس یلمجت مکر وا ںولایبہنارب ہم یتا ےن ھم مالا ا یمصاق دعب ےس رع
 ایک ا اپ ساز رب نواب عن بہجشرکخ یوم قرواایگومہناور بناج یکن وم رق وف اک اج نیلی شا بج نومام مساقرنراچنااک افق

 ازد ےک ۔ اھت ی لوک وم تے رود ےک یارک یک یہ عدا ےک سادوارود ےک ماشہ ءیلازرب اربع نب ٠...۶ یارب ہتلادیک اب جت

 ر یر دوجلاس ۲۸(۵ ھر لہر غا ل )تے لک کر زن نب ناھن ۰0
 رمان اول یم نج ںیہ یھبب یغاصت یف کن ا ےھترہام ےک تغلووگزوا؛ کام بیدا ےس رکن
 (۹۸ زلم کا ضر نیم لم )۔ے وہ توف ش ح۸ ڈی ںیہ

 نت ۵ دوش )اما ی
 بات کرتا عدلا ین نا بارق



 لداص مالم ۳۵ نورظنا را

 مگا بکن من ارد اھتدابع نب مک تلاوات کو یھب راک و نایک واکس یر اتمر وخ ںیم یک ولما فئاوط
 دوم رتا ذرب نان را یک ؟ یل سر کوہ لب یھب دنوم نم مچ یک تار کسر رک نوما

 ۔ 6ے اموت

 و نسل شادگان تعا بقا “ما” سانی ں ار ایکس دعب ےک ھا
 فیلتر سیف ماچ ار ید قاب نوا ی ابن اله

 دنا ترس 1 مق اچ لوم کج ے لو ام سنت اد پیک ور ااا
 ورا انا رم بر لباس سه نفی از راس لب اس شم سان کج سا
 نورد لر یو شل ار انار نقد کس یادی رد تم یراق شاد نب ھشرگے رد
 وما ۴ طبی اد ادا لس اشتر ںیم

 ا تر تے
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 ۔ےاٗ+ ٣٣٥ ھتاويادرکل از ار

 والا سلول وا لومالم ایلر کف ری ہشومر قے ن مار کس هاچ سرب کس یار لار. لا اک اروا لسا

 ناپاک تیرا داران دف اسد لقب اچ دل کت شا توک
 رحلت لاو اي زم فرط دریک لاک او ل اے ہر ڈک کت تاور لیٹ شان یک رنج ےکاپ رش اھت حرف

 ےراسروا بت اکے ک یا زیر واوا ےس اب ےک ال دعا پز ےک ارگ دن اب ےادوای کرک ار وکل یا سرک وم

 قرص مس لو کرک گل ول نارد اردا ور ں یھت

eپآب ےنپا یز رب ہڈلادب پن مین مز رفت ارم بستند ا دنوم قر ا  

 ر دک وم مزو ےک فتوی شر اروا زوم ےس یاش ںی توک یک ا روم رسا هام کس نو تا لار ےک

 ے توک روا یک یوو اک مول یک کراورروازوھنےن عرف زو شی تم مہ ءا ےس ںویمام ےک روصتروا کرب رب دعرص گو

 روالاروا۔ لای تاند سش نت 99 نکے ن سا انب لارکت حروف برای بجا باک گچ کلا بتا ایر کل اقا رو شور

 ۔ایل لاک ضق سرقت مما عوام رن رل ےنام ڑےک یکو لا ف ناوطےن یل را را نیب ی

 ےس اب یکے رک کمد ساق فاز دپ یاش یی و رض , رنک کی ولرم... :رهولروا رب راف

 رماع کس لر یورو ایکل ےن پاب ے راما ےک دام ور کا ای یو ےک یا ےہ بیرطرکروا اب درکردیقر کب وکس نا

 لب دا کام کر ضم دعب مچ الاژرم هتسا فسا سا یا اھت گل ددای اک ضم ےک ساکن ادرک( روگ

 2011 ص07 یو رم کارو اکورد ایگ لٹ ح شا ےس مدص یا یخ انچاوہہمردصتخے ات

 يک دایر تو ر لک وکی ی رنز ںاہ بج ردا ایک چ ب لیا کھ اتر یخ ر یی تکی انو ےس یا

 -ے ا ۹ر

 دهلی بال.



 لوح ....ھگنلج ۱ ۵۲ نورظن را

 ذر گی جییکںس ا ےن( دضتخم )دابع نیاء اھت ایگ آب لاط ںیم ماتم ٣ے نودبعن  لوزرترپ لس...
 ید ن اوج یک وک کں وقام یک وک ں وک اے کک س سا ادیب کتی ایم راوخ

 روا ےک س ی اع ےک واع نبا گدام ےس یر رق ا۔ایدرکرومام “دن ورق لانا دار رس واں وزع بام شر اوکو باا با
 ب بم چ انچ ای درگ نب زاورد رکا ب سش مامرا لب ےس هاب ےک توگو نا دانا ںونردنچ ےگ ےنرکدامخابپ
 ر م نی کز اب ارے ی چ ےس دایک نیا ےن اگ( ی دایک اد سا آنا فرصت لم نا ےک رم
 ال تی کنش تک نرو اینک لوس اس جو ادای نہا

 ایک نیا ےس ےرارا ےک تل ہلدب اک نوخ ےک ںوگولنلا ےن لا ویک مک وارد لا بم... اک ا
 رکاب ی ورک ماه نایت را هک عکس 7 ا

 ل ےک ول و و ںی ےک یہ وک وگول نا ےن توکحب ےھھ ڑب بناج یکہیبس ےک کر وید دوا ۔ 2 امر لوس ناک

 اگل ےن کت مول اےک لاقتةنادابحپن یئاروا ۓئوہداب ار اچ برش اپ سد کمیت قے رم

 ےۓ وہ ےس ہرصاحم اک اا لی وفیکداپح نیاء اھت فرخت قیر ها شیوا... رب اکدابع نبارپ لٹ 2 ایا
 2 و و یلرک مے شش افس یکی ا ےہ ( دایع نادم ذت کل یافس یک یخ ارب د وچ نہا تطاس مز زن

 ار یا حس زار وکش ید وا ںیم ےک رخ بروا یورک ورشا چپ ےس یرجج یزحلادبع ےن دابع نیا ایوب لا کرد نا
 ۔ایدرکن دپ توک ی اوکو تحس ےہ اروا

 یوم تافو یک اں م ا تموت کب لغایک پهنه گی رب روا بلخ
 ارت سس دااک دادی اف منت اپ راس نایت را رک لر تا زیا

 رانا یکی ایم اکا نج اکر نل رس یکن وراپ نج دیعس نب ھش ش/ یررپ ٹیم ایاھڑب مق بناج یب ب( تضم ) تلے ضرب
 تاضیو ےک ت ےس ےس ا یوکس ا ےن دضتخم اک ار داوی یدکی افر ےس برن اھا بی رک یا فتم یک ےھت ھت ر
 ۱ دلش

 نالعااک ت مواک ییا ںیم دبل ےس نب دلا ات سم ھل جت سو یک یی نان لا نا ںیم ل ضرب ملبل
 2 ےک حل ڈا پا قد ےک تلافد ےن اگر تافد کا ا سی تام ایا طمع مش شیلا ورک
 بطرق ا وم انچ اگل ےن رکف تیک ا ےس ںویئا نا زوررواءایلر کو رصامم اک اارک اب ےس شتم یت یورک یو کت سایر توک
 الا رکی ان ییا ا ش۵ش: یت ی رتو باق شابک ی نفخ یاب کس اراک

 ےہ رت ےک وہ قار ںیم مو مارس لاووروا يک اه تفر تفرپ لوقان بس ناشر... لابی کد به یدک با
 ری آر چھت ای درک وسوم ےس مان ےک ورا رتصاخ روا یت رکج سرت اے نیش باپ ےہ وص اھت ایلرک ل ئاش ںیم تممول ینا یار
 ۔ایل نوک ا ےس قی نبا مح ج۵ ےن دن دعب ےک ا کت مول ام

 یس یت ایک لم مق ے بسن ب کرہ یا ےن ر وغم ہاروا اھتایل نیچی ح جسد ےس ضبق ےک ر وین یاوکہ غرم ےن یر ضم
 ےک ارب ےک اراک سا ن تستی ورک اوتاوہ ایل از وا فرصت سا یب یم ورش عرش ار لاس کیئاکی اش کشا ن
 تب سم ول شوت انا اک وہ ریواو رک ت اک نج کل ام بیپ لش لولد ےس ڈو اید ےس رہن رھپ تمرات یک ا

 یئوک کی کار رک یوم ںایاڑ رعت نور ی این سط رن یاو یت نی سوا دوا( ضم )و دایخ نیا :تافو داع ییا



 لزارصح e ۲۵ے نورلغ نیا رام

 باکس ارعب ےک یا ایگ کج یوکے ارزو مان نوک مک پار تان ایگ آتو یز آرت شہ سل ہا تاک سیم

 ونک تسکین لباس نشت تم

 ہدالع ےک سا ایکر ایا دراکپ اب ےپا سم یرادناہچ دعب ےک مر ست فتا روژ گلاب یک مک رم ...: تموکع یک تم

 مات ںی وردا یک رقم ںوتموکھاراد یئابوص ککرگن ڑی تی ےن سا ای اک ےس ہضق ےک رو نما تشطلس لا زو یر طرق تن ال اراد

 باد بکر کلا فلا طا کوطےک فارطا سا یئوہ لئ یٹوغزوا اکا ےسروط یک مولی کن ا ںیم سینا فہ اید اکے رک

 لوقالع ضو ا ےہ | یتا وتلا گولے رصود حر طی ا س ندای نا ںیم ر یل سیا ا س روج نب شاپ نایک ھت

 ےک ے رک کن بام ےک کرم یکی اروا ت ےس ناو رز لات چ رکا فا یاش ےک تموم ےک دابن نہار

 ےک چ راھاب ت وارا د ےس دن وک اروا ت ل فرط کت ارادیور طا یک وہاشیاپ رفاکبسےک بسوورواب رگ

 ۓاروڈ کپ یکت صوکح ےن ںی ب فسوا اوہر وہظا 1 نامے درک گلاب :روہظ نب ول

 فو کرم سراب اف ںو ای سش از کا یت آب ےس دادحاد تخاعا یکل ا ںیم ریما یک لتا ننال لے قاب

 رکن کرایرف م تمرض یک یتا نہ فول ےک رک وتا ودا ےک کاک سکو ریس نا( رم )بعید جوش ترک ترک

 هلن کل لس تماس نفس رنک االام ےک ےک رکود یکن ی اہ فول روا ےن ام ےک رتبو مرام

 لیا لوصو اس اک 7 یک تس اخروی یم تمدخ یک نیت ات نم فصل ےن سلنا, اقفرعب ے سا... نامی ل و

 اد 7 فو چ سا اد تای ملاظم ےک ءارماو ما روا: ےۓاجایدرکف اعماوہ اگر سلنا

 ےس دا نی انب فول یہ یجب ید ےد یھب ائے یز نوخ کی کہ لم فکاوط یکن و ے وا اروا هک ےگ نایمردوج '

 اھتایکدناورراپ یٹکی یر داہچ وم دبا ےک ںی اہ فس ست سل مادام آپ ہور ےنارپ سا کو ما فارس سلنا بو

 ۳9 او کم اظ اوا ارواب ںی و ںی واں ولاو ےک اتموا ےک رک او فاص راف توام روتر و لو اےک سلنا

 ےب یر اغرب تاو لوجاکں ضر فدوخ یک اھ ارعا سینا کب ج سیم تقو کان یا ےن سا ضرب رر لفرط کر طن یک

 نی فی ۔ایگن مقا نیت نب فسپ ےک یھب ےگ ؟پ ین شیدعب ےک ںویئاڑلنچ یگان این اد کی رک

 ۔ایکرم اکر کک ت ل اہی اید رک ت سٹ وکا م) کاری رق 0 تایفخا سٹ ھا وکس ا نی

 یاس اقا ںی وامر وا فرصت نت یکے وے رود لاودالع سیم سیا. :تسوا فی لس

 ےک ودلاری کم روایت یوم شب اےس ےناہب ےک تو یکم ماشج یب زر نا فلخ نب یک رپ یش ورک کد ص ںی چ ایی وت اھت لہ

 لار )فلفل دلو ملال کا بجای از رپ نو 1. باطخ

 ےک سنا یھب و لا و« شب اقم دنا وو قو سج ےن ں ولا می فلت لایت یار ےب وسص سا یجب روااوہ نک( یئاھپ اک

 ۔ نکے

 E وا فلان از یر قناری 0 قراغ ےس دابخ نیا تاضوبقم خروا تنم... :والوا 11 ئارواہلودلا ماظن

 یت شہ رے لوو ناکا را م از ج تمم ریت سا ےک جے آیو ات ترک قلت وے بقا لورم شبا

 یک اب نا جای نمک کاري تا کدام رم یا تیر ت ساپ ےک یاروا یھی کت یب یک راما

 لای تافد هر هر رو را و رگ کرد تسوگر تورا کل ار کور نو نا ارت

 (نردب مک )ےک و لوس ج تص یک صاف لامپ - ناب لوک نقل برق شا...



 0200 ۸ ٠ نورلف ات
 یک نیھچتسولعس ا نانا ارم سیر ھر رواتب ںی روا رنج باک ا بت

 ںیہ ترک کیت باہ کے کہتے بکا ےک فتا وقفا گزار برون ال کلاس لب ت مک لورگر نا جم
 ۔(باوصااب مک یلاوتوہناھج او )

 ۷ ی سا یک مرگ دات طرق ں واو نی. ::ترالاع کس رو نا تشطلس لا زو
 اه ایران کذب نر ناتمام نشان تن مر ا
 اوہ لصا۔ع فرشاک ترازو یکسر ماع تلدد شی بط رقبکں ولسنیکرخ یک لاتا نو یا اراک

 یکوایلر کد تب طرق رو تنو ایک لو ورحم یہ٣۲ وک( یا فیلخ یکرخ )دت ےن ںیہ رتو :تمولع یک وب
 ر لات تابلو آل یم تفالخر تے مگ مادر سرت من غاز تو یکن تاخارم تو دسن ۱
 روا تو 2 و ناذا تم کد قورت لا ا ترگت دی ی ورم اقا ی ور یک و
 خر وڈ کل کا کت سوک رطاخ بب ےن ںوناملس ےک .بط تب ےت ےتوہ شیپ ہزاورد ےک اهر ناب رد تب را ےس
 -یدرگے اج ےک لنا

 روم لی سا نت ژن اه ہلطخاکدب نم اش اط دا یتا سا نب ر کک ی لای . :ت انو دم
 لیا ووب نیا ےس تو ساایدرگک رت مان اک اا ںی طخروا ید و کور ےس ےنوہ لئاد سییربط رت ےسا ںویک میم برف لا تاب
 اون جنایی چرا لات کن الت 0 هو۳۵ مرکب کس لا کت موکت تر اب اھت ب
 پانچ یکے لا طی رک توکل کس. قو ن یاب ای اد یک ار. روم نت
 نما اپ گشتم ی لار انت کت ناور قاڈباکل و لعل نا یجایکراقغا تو رط اک
 یار طرق یا اھت تام ر رتب اکر ود ےک یک کو لملا فنئاوط: ام ز اکر یلدا | شون مار صد اےس یخ تی اہن ےن نا کا 03
 ریو نا یھباکس ار کم ںی نوم کتیا یعنی وکی ےھت شوٹروا

 در ور شی راوطا ادا ی ےس یارک ی یکے ل اوج ےک کنللادہم ےٹ ےک سا تمولحر حب ےک سا رو نت گلاب
 تیا ییہ مات نوتا یز ی مصاف قفس نوا کز نا یا کری وا تراس اول و :

 ی ادب فر لی بطری 7 اد دور ںی زی کک کیا ںی وف یا ےک اہک نہ ھن اچ یکی س اوخرو یکواریاروا یک

 زور امسال شی من کس نی و اب 8 رک
 اک اا ناب تسیط ادم لو سالم ل ۳۷ رگ

 رقم مو طرقا وب بش لولا ۳ کسر ار :تسوک ی تاورلا را 2
 ںی تا سمیع ک او توم یک ودل ارم ےس یک ایدےدرجز ےن یھب ےک ےن بط توک لولا عیار
 24 اکا

 ی شب ار هبط فلت هر نان یش درد ع نمک سان 2 :نوم مارک ۳3
 فر نی ایسوس لر رتا رخ تی راہ فر بقر ں ول ٤ک رو ےن و سولت یک طر وک ا تی نی ا ا



 لڈاصح۔ ملم ۲۹ ۹ نوزلغ اترا

 انہ پلب < لار یار شم یا لگد ی ےب وص ا سرد ۹ رکوہ لفاد یہ سننا ےن ںویلب مری تیر
 وھو اھیلع نمو ضرالا ثراو لا او) ےک ںیہ گورو رواں ےک کر کا ایج ایگ د مک رکن شء الج فر یک امفاکوابع

 -) نیٹراولا ريخ

 یل رخ ےنا' سلا نیا” م یس ن شادی ںیم یک لم فئاوخ ہدف از. و 29 0
 یک انب نیا اک نا رکی ارقکفم ابا ا دعب ےک ےنرم ےک سا ایدرکن الااکت موکع یر دوخ یارو اھت یلرک رپ سو وص سزا

 اوم بہ اکے ع یی آہنی ار کر رم یکی سابق ناتو کارو ماسک مارا لات تیر تست

 ںرشروا ںوتلق دن ےس مکام ےک ہلیلمای گو لات لب ید لس ات کس فر او باس ای اہک
 بس ا دعقاد ای ماکو ادب لی لو اژارخ؟دد ندیم سیلک استر لس رفظ راک لک عق رپ

 دارت لود نا سونا ےک سا

 لای توام نور هر نر رفت یکی ارد لی تافو رفته :لگوروا ت اذو یرظم

 یکن یش ا نج فسوپوکل قوت لسم ےک داع نبا اھت ای درک نت یس الو یک اوکس اےک رکدق رب سویللطب سیم د۹ ےن نیقشا نب فٹسیپوک

 اھا خوک یتا نیہ سولو ایکو نب راکد لئاعرب ار سا لوتم بج دوا ید ار یکے نر کت بانو و - فرط

 لئوتمہکنویکاگوہ ہضق حرط یب ہبوص سا ہروا اگے کیتا رھپ کوترو ےن یارک پ سیل ےک وہ نک اج ین کا یک

 چاہا ماتو وخ ےس ںویت
۱ 

 تیں ڑی ےک اوا وت یکم ھ ج۸۹ رواایگ پس لب ےک کے تفاس ے یز تیابف نیقشا نب بس اچ ....: لاک ون
 بتکرواروبش تی اف اھتاھکو دیت یا شمیم رم ےک سا ےن نور نہا ےک رک 1م کا یجایدرکل اند ےک ی لاری کافر

 : اھ ٹاک ں اے از یراق

 ۱ روصلاو حابشالا یلع ءاکبلامف *  رئالاب نيعلا دعب عجفيرهدلا ۱

 نوتا امت ےس ڈر کرا ےس کہ ےس وہ ل زان شیراپداہنام : لاج اھتایکءز کد اک ئارصمنا ےن نورپگن ئا لٹ ہریھتلا

 : ۲( دیریام مکحی ءاشیام لعفی هّللاو)_ےک یی رک ایب ںیم نیک سنا کن اروا ت الام

 یر وصیت انس نب سز یب یکدازراد ساکت ایشن سم ربرب ہت ....: تایقاو ےک دری نان نارگگےک هر روا ط ان

 روارادرساکوورگ یراز و ایگر زا شک ترا ایمر زاباکداضو تف ےن ںیہ رہ رب بج رھ تاب ادا یم تقو وک

 ےب یکم یم یک نہر مروا یر ماعا ایا تمیوکرادانباےک سار چپ یارک رگ تر یک عج درب کندو اب نا

 ےد تسکوکں وگول نا یی اعزام رکب تمایز نیوز یک (/(مئ ی طارش ولن ادع ےک تیبا

 هم دات روادع و ایل رک قرب برق ال آر وا باساو لام ہا درک وکی مرک

 ۓاجہ آن لازم کر حس یدو رتن م سلا ںیہ واچ لا نم لوے یواز رحب ےک یا :یبز نی شاز

 اد یت داشداب یم وہا ےک رک رتمرم طا فوکے یب ہار گن اک لایخ یا« ےس دے درد م اکا کک ناپ سیب ےنوس یگدوجوم مدن ترا

 ید لا لب لی کر اتر کوک اش دنچ ضرایب کلا مقدار یواز کے انچ را

 ها اچ مکس ض قطار مزبور گرا اب يا مح :تشوکحیکس دارو

 فرط

 ےک رو ۷٣ رفد رنرلی اں لاکا ۰۵ے تہ نط کب یت م یی” م



 لوح مر He نورلغ اترا
 رد ت ناروا ن ولا یک ناروا یکی ا کرک کت ساک و ابا ل ادعا کس شا خب ےک یک دوای تپ اروا ایگ( طاب ےب ےس م اغ

 رپ ترام اکے کریس ایس یک ف لزب لک( یری رک )بت اکاکپ اب ےک ںاردااک ا یلارھدام زےک سام دم لای
 ےک ےگ یی یوو ےہ تہب وارقام ےک لکا ایداو ککے ر کب وحر وا ل ورح ں9 ی ےن داپ

 یلدا یب ںیکلچ نب ہوا ع شد ار فلفم اہ اک س ون ایکو: لاتا شیر ےہ اکس یا... ین ءالجروا توک یکی نشر ا
 لورا واود نا ےس ل ویا رم سک یر اطمےک تیصد یکاداد یس ارپ تست یکتا دام اع سا سا ار ک
 انا ا نیقشچ نم سیل ورک آپ اکاییچ مت نیو لود نان یدک و الج فرط کے یر وردا تاما ےک رک
 (نیٹراولا ریخوهواهیلع نمو ٹراو هللاو )گپ تالاع

 تایقاو ےک“ نونلا یی ذ نا کتے ک لطیلط
 ورک ییا اکو راو لکت رق نونا کف نب نامہلس نی نند م نب رفاط نب لیا سام اد اک ونار کک ےک ہیلی درج انب لاا
 ںی ولت م و تدا ےن یارب یت تراداو تسابر یک ا شیر نشہ اھت اج ایک اش س سطر لو ناتو ات
 فضا تایر ہد مے ی بج چاق مال اوج مت "شتر تم طیف ورق ےک نن زیرا پ
 ایگوہ ضیا ےک تمام یغاروا ایہ طبلطےس ہلقم سا لیا ار انچ ااولب ئل ےک ےن رکضق رپ ہلطیاط ےس ںی قوکل یش سا ےن ںورادرس
 ا راترکت صوکحد قتاس ےک یلایماکت ی اندو اه لک ۲ یم تافاضم) ہلا وک مو رد ےنپادعب ےک ےنرک قرب ہطیلط ےن لاتا

 دیگ لا اکیا مج

 ترکوش یک ا یکت وک ےس دور ےب ےس یا یف م ھت ےس ا تم وک ےس یک نکا اوما شب کس یار... دی نومام
 قبیل کشف بش در بلا تمام کل ای تس فتو کز ام تست
 مگ ین ست ےک دابع نیا کوک ارواح بنا ربط رخ ےک لاین شب( سد لو رام يا نون ی)
 ۱ ۔الاڈرام رکے درہ ز ےن یک یھ مسا ےس یں ارگ ء ای درکل روا ٹی ےک سادعب ےک ےن رک تپ طرق
 شوقا نوا ی ذنب یکم نوما نب سا نر دقت سوپ ےک یا تموم س..تمولعیک یگ نیرداقت
 اچ مار روداکت فاظرواء یوم یخ ےس ںیہ ر يم السا لوو نوچ اھت تصور ودای شو نیا "ے ںیم لونارلت اس تو سال
 لطیف کر ایت ںیم وے شل نا انچ اھت ہرودرود سی کل ےردپاک ی ساق چرم دار اک مولحی کب رعارت
 مم ل لیکی رکاب ےس اروا ررکی انو طط ے وخ ےک شوا نیا یراق کے دق یت یش سی عم تے باج
 نان چروک شب قاب رکن( زد بک ان )ارکان نت نان نو نا ی کر
 ساکت رک یار ڈے یک رواق اڑی یورک ل ورح اات ناخن سیر کد ر ت نار کک اریوب و شا ںیہ کے فوق یا ےس ول
 ۔ایکوہ لاقتا یش ھے لا

 نر ن یارک بے ر حلا ہر وص ما رخ یر ماع سی ط اش ماظقم....:ہثتم الام ےک هرو راع انا ارس سن ۱ نرش
 کر وصن ےن ہد اش لئادعب ندردنپچ یل ےل سی ھت ےس ا تس وک روک انچ کت یم سیر فا )له لار کت دابا یکرماخ یل
 نت لوید ےک سا ۔ایلاڑب تصور اد ےا ےک رکضق رپ سارواایگنلچ''ہیضلبت ےک ہیک اب آر وکی طاش روت” تای ورکر ئاپ تواب مفت
 ریه ورا طی تست یار رز کس (اھتم او درکراز 1اک ماع کج )یکم اع نار یخ ےن لا اھقرایشوہروارب دم تیباہخن ٹک یا یئان زیزلادب



 لقاح... مل ۲۷۱ ۱ نورظنیراج

 تستر لایک اي یاس مح رپ رم رپ لا رم شو ها لااقل تل
 ۔یھیل ےن تعیج ےس ںوگولےک ںوقالع نا یگ

 ازت روصتمرل اچ دیر ے یر وا یک ردہندب ےس رومن ےن نار یخ عب ں وزر ے وت ...: ارج وار وص ہ فنگ
 اید اش رک کت صور ایا نبوت تم رام

 اہ رمت یی باھاد لا پس اس رکت مال طق تس نارت سنا تو لات تبر اپ کون قطر نر

 ءاید لاک سا ہیر روال نی باس او لام اکل ار کوہ مک ےن ںولاو ےہ رک طرق لایک

 روم شارات حب ےک نررچ رگاید بتا نب وااید باطخاکن ٠م لیپ رک تصور "نرخ یس 2 یر ےس نار

 ناچ ب اساد لام اک ا ےن ںوکول نان انچ ایدر کو امشاوک وسالخہدرکاز ؟ ےن نار یت” ایپ یر مرکوہ نان رپ شہ اچ ےس ید ل اکے“

 اب تک ار چاہ ددواایلرتساراکس نا یر فم ےن دئاید لاکو یھب رھا زر

 اکرام ری ذم اتلادلا لود لا یر ماہ انچ وم تافو ی ور ترم ین ار شرح کس نا... لو اپ زور ی
 تاکو ودلا دیمم مارو بام ےک سا لو نی سلواب درک ار طرف کسر فا لس ست ها تسو

 ےس ضحق ےک وا وصل ا ذس شل لاو ی زهارپعروصتزوب ےک سا ایلرکہ قرب ہیرمزوا ایدرکن یگ اد ءاشا سیم ح گم رکےد

 ایا لب او له ےہ

 با زو اکرم اع لا نان يا ندا کارا وہ تاتو یک وتا یز نیم نلوماب بجز لار لب رو

 نالعاکت فلات لدداق بام ار سارا ننچ ید ۓار یک دہ روا تشلاقم کرو اقوکس ا ےن دو نا نرگس زارع

 چ یار ايم )کس کتک اس دربار رکعت ناو ترازو يک تم ار کرک
 - یار بک انا

 مدق ےس دارا کس فس رگرضتنف فرط ریل درگلاوتک- لو سگ طبل ےک وتلا کز بروات بج رگ ضرب ہینلباکرداق

 لر ارم یا ناتو عرق دي اين دار یاس شف اس یاب
 سس ہادی ایدے د ضا ےہ ا ےس یونوردا ےس فوخےک ںیوئا اسیعروااپدرم

 رداق نارود ےک کین روا یکی تی داق ےن باق نہ شاہ ر ق دا. :فق نوا فک نلہ

 لطمه ساب تگ وہ شیاق ےک کل ور فی ضاقردا یکراذلی رب ہیضلب ںیم میڈ“ ےن ںویئاسیعرکچپءایلرکضھج رب ال ےک رک وت
 هنرپیشه نوا کز ناف راک تست لوس وم ار کوہ لفاد یم سنا ےن“
 ایت لوگو اولا ےن الامر پاھ انچ حک

 کد تما ا ےن روصن ےس ع۹۸ نامز سش ےنرماع لا نکی ڈور الام چپ دام نب نم...“ ازولاو "روا نب ن
 یک وہا مع ین نپا ےک کل وزحموکووخ ےن یارب ندرتچاھت ایک ب قواوو ےہ بقا ےک نشرازولاوزروا گی کر ایا شاپ ر ںیم یھت

 رات سیف“ رول کا" بیش با یک وک یک لا ( ٥ )اوچ سش وا ےن م چ اچ ارانب لارکوکخ وامصص نب نعم نب ھم

 گر (شورانکت تو پاب ےک م کاتدا ذی ی آھ یر کک

 شون نباید رھے ترا امر بیش باک ر یے . ۳ اک بیش باردا نب مک



 ا م ا ج د لقاح... متل هو نورظیا ترا
 یاتس او دوام لات فی اس رو شب اهرم لا روم لا فس بیشتر درج و یو کیا ےس
 قر لے بااج یکر سود ےن دا نک دای نک واما اک ی ا یوم یئا لیکن اسکیم ںوٹودرخانچاید ما اکد دل ۲۳ سیو وا
 سیامک یم کی ناز ایلیا سس گرو رک رزق وزب وایو رل تپ وعل ےک
 _ وم تافو یکی ا لاس یز راک لا - اراک سوکت

 روا ایک ل ورم رہ کر ےن نیا مر ما یف ب ف واں اوہ نک کلان ار ضاخاکتمدخ یکم عن نا
 ےک شاردا ےس یا ںی ام یت اپ ےک دال آی ہعلقرک نب دحرس ےن لا را درک الج باہ کمر تی ل اھو لے ا تسب ۳
 ۱ ( میک ڈو سیال ٹراورتیاو)۔ لپ تافو ےن ںوٹیب

 روصن یک ا یوگا یا نیش نر رپ ندیم نب یم نم فرطم نی دذنم :تالاع ےک دوہونم نارمکجے ک ہلعسقرس
 تتو سنن یت لک موکل قر زا EE 7 0 رادع
 ےک نب زنم تقو ساای گہ و رشہاسف و ققروادوشروزاک وی کد درک ال تم کت وکی کرا اریکن لر

 ھت اک ن یت “ےک ٹپ ماجن ےس روما نا ےن رذنم ایگارام ماشب نارود ےک یک ما شو ار کت لب اھ اس تم
 ۱ رک آس ام ےک نا ےس سی لول رعد لوم وجه لو نادری کس لورم رها ک- یا اد ڈو چ
 فو ناروا وا رگ ید ےد تسگک بس ناروا اتم ےک کریار آں ی نیم نب دا ےک برو رپ طرف وا رک
 رگ سرم الاڈراموکں ا ےن سیال مان ایدرگر تل اول وی, [رنچ بلایای کئ ے باج یک لم
 ایرکن اوپ :دہع اک تست واشر تل ل و امین اغا بقل ر رم روا ایکو کد اعرب ی اردتم چاچ یک 2

 دیر بم رواد توکل ار یر مش و 92 لب

 ئور شوک اققا روم سیلاب ہلیضترش ےس سیم ںوگول ینا یبا ہوم ن نا بیل الناز ی... یا ذچ ناسا
 ۔یھیک دلا تا

 ےب دوہیب ےب ایام 00 )یوم ملا وک سض اس سیا ےن دزااھتای ؟ ںیم سائاوج ےہ نشو ورد یا ٹروم اکا :

 ارت ساک اھتز نی ںورواووہ ےن ںوضتاروا۔ اک اسے اب یزمرداک وا تارا کار

 بس ای ہرکپب و لغو نم رٹ رکا جہ ڑب توں یم ںوفوےڑوھکےن نامل :تمواعی کر تقم دم اروا تافد نامی

 ۳ لم ںونود نادعب نوفرتچ# اگل ےن رکی ٹا ھو در لرقم نیب فسا ارایش افرا سقم ایده یک اکی گدنز یک ا
 باطواہاے شن وا سار ف ںی ہم اقتم ےک فسول ےن ررتقم یل س ییا ے 00 داد
 ترک یاس فسا رب قاب یی یس ارصوا 12 ےک در کتش ن زام ےک ورع سنکشی و: سل و

 اس | نیل امیر ین ی اک ن ںیم لاو سو رک ۳۳۱ عقد ايده ستم رزرو لو اسم حس
 رجب یاروا یر گل اقا رل پلاس (۳ع) سس تمایز تره ےک لا ےگ ید تن

 انب ميل ان فسی

 را ژل ش نایین ات نفر لاو ری من فسا :نم فیل
ef =“یاں یے بق ےک نونلایکذ نب رداقوک طط” 0 ےن ںویئاسیع ںی س سلامی لی تافل  

 ناو بن اج شی ران لاد ےل یم ہطیط نیند ۰۰



 ۳۱۳ نورظیا ترا

 ۵ تصوکنازکس اب لار کنم لب طتم 9 رها < نم سی... : تم  ن
 جبهه را ناصر کمر ن_ نت 2 نا ےس ھی لس لورصاج اینو

 ھ7 ان نا سا اک ا جہ کر تمل ا نادار سیاق یاب

 شید ابش اجر باب کے طسق یک یش وف طر ےن ںویئاسیئ سوٹ نج سو ا2س ہک تں اہ نا

 نهار انس فلات بافق ملا اي تک کمادبعاٹیاک اےک ار کس 56 نی کیم ادب

 یوم تاد یں ا سیم سجا کک ت اہ د ڈی م اق ںیہ وردا دانہ کاج سیم طور قیا ےک ہطسقرم ےن سا ایلر کف ڈر کل اکے طر

 ےگ ےن اتم تہ وآل ولسو روا یب ےس دع رشک کں شایع ںیم تصور عےک لااوہ زور فا یقاررپ بتموکع ؟لورلا فیس اٹیک ا
 دایرظ یم ۵فز ںیہوروا۔ ی طط تا ےک مدخو مم ےن اےک لاتے نو طور *'لفَروای رک مس و رک

 ایر ل ہار اد سی ھم سس ےن ییا ایاقب وکس سج نہ طوطر طر شک یا یم ویت کک اےک دو کا. :مشوطرط

 لیلی نر ها تل لا داماش کس ناو سیل وطودایز تموکمرود کس اوہ شب اتے ا یر ماع یتا
 روا روش سا ےن مالسا نانمشد کب تں ہی ہد اکں ایپ ےک ادب ےک سار اہلل ہت وطرط' ےس تقو سا ۔ایلن وط رس

 _( نیر اولار قوم واہ یت شنالا تراددضلاو).ایلرکض حق تاسےک ںوتالع ےک سنا یقرش

 تالاح ےک ایران 'نارمکح ےک ںورمزنج یٹرشداشاد
 ّلاذ اے ےراراےک ےب یل الوخ اصل ںیہ تکنو ےس ےک ۱ الو اصع س 0۹ روو... رویا

 سیا ماسک از م دروم ر جے وا 2 تناسب یکن

 وم یکے رک کارا وم اک لک لود کنن ما سیا اوج فا ام لات
 تر ٌنماسعیناچ۔ یک لرے نا سس

 ںیہ ا یارک ۳۹ 1 018 زی بذار چرت یک

 ںاوہ کیک شے تااراهکس دای

 زن فن را رسا کرد ب ی تک بی اس... قروه الو اصع
 تمدن نشان شریک ماد اار خاک ےن تاب یش تمرض کہنا ےن ماصمدعب ےک ےن لیک کرک لق ےس رام ےک لا

 ها« مارکت وب رس یاس سا ماست کل اس و ۔ایداب ہنر کروبی ماس م لع

 ال ار کت سرو سیل رسد

 یکسال نر رک لا نسل رب تافو یکماصخ ٠ :ن رکھتے ک دعب ےک ماصخ

 ئی - 0 ۳۵ح ایکو لنا فرط کر را داد کال ملات را ی 1

 چاچ ءدان رب تموککروا یرادرس یکدم زن اون لب مان چادری لپ کلر ایگالچ بااج یک ر شہر کو

 ہر تیا تبب ےس رات یئایفا رخ یک ا ےہ ہقالع خر ز اکی عارفی اش کرج طر...

 اکو قبال لوکس آب ات لا تردد لات براق ا
 دو )مقاوم شم ارس یو ام... 9 ایک



 لورم... مر rr نورظی ات
 یک ا سیم تک رھنت مور ک۵۹ ایکو ہم یئکرب ںوقالعےک سارفروا ےنارکر تے ڑی درع ےک ںوتشک لھ

 قا( نشو ا تیر یبد سیم ےن رکداہچ فالخےک مالسا نانمشو ےن سا زا کمد کی ارت وتو
 تے دعاکداہج یت ء یکد تموکعی کدہ ج یاو ت انتم ےہ ںی ںوم ااغ و رکراز اے رو روت اد چو ذ ےن یا
 ۔ یوم لاتا کا شفنا زص ا ےھت ےترکودم کس ا شی داہچ دب ابال اروادوصنماھتاجراترکواہچ شیب فالف ےک س رفات ناش

 نآرھآ تک شود کون فر ورواهدرو ریس گیا ںی لو او قرماع کنم اب فسا دیاگ... یر ماع فسوا نیرہاجم

 ٠ لا ایگ چ ےس ہبطر قر ہاھم ند شاذ ایسا دم یم - تگ ے دہ بجا اح لاک اک رد رام منا تک مک ت یب کروا ٹیج دح
 رم ےک و تس یواز کک نایک لای ہی ا رکاب لر تاک کت رام یم ےن ںیہ رکشلڈکس رئاروا و الوم کر ماع روا لس

 ۔ںیہ چ هاب پداپ مایا یت ےس رک فن یک ت عج یکن ارکے د تسکشوکں وگولانا ےنیکداز وہ ریپ

 گام رد کا اچ ںی یاد رک ومچیوکں نار ایکو ج ب چرب اروا ایک چ وطرز یر عب ےک ہعقو سا م اکت مولعیکر ام
 ےن یھببم 0رن درکر رقم تستر قدم لم ام واایرکل لاش لی تصوئاو پارک ادا قومی یک سو
 در ار ےن یشن ایئاکور تہب ےس لٹ اوکی یکے رویم لاد درک العا کت سعود وخ یم چی رویم
 لا یکتصولحل سودی ہقر یم ےن نئادب یخ انچ ایگ اھ ب کر یک ایکن ادررواررمقمرپ تموکع یک روید ادب جیک تا ےن یا
 ے در ایم رک وک ئاےس گرم اتا نو: روا یک یش عوف ےک داہچ تسکین "سس تم ےس
 هدرلواز آپ ےک ا ےن دہاجج۔ ایگ ارکاپ دےک ادا دف < تر کیا وجا یارک تواس ےک شاد سماع دوا ا ہرکن شا الج

 ید تورو له ردا لغام

 کک کں اہی لای ورع نامر د ےک 1 - 6 اه رواربایند کا :ہلودلا لاتا تافو ران

 باطخاک لورلا لا او زرف ور سیم تمولک نوا یک اٹک ا کی یک ایک کل تر رھ ل یہ ںی وکں وان ادا ھم!
 “لودلا جارس” انب اکں لا ان یم رس یشاد گلو دلا لابقا ےنردتقم سے ی کا ادب یراددشر یک رس زنم زور

 9 6 رب رقیه در رم ڈوقودعواک دنیا در فشن شر
 او توم یک ا ا ی د درب زلال 9 ےس زار کر تے اہ ایک ل ونک ایر ےک ےس روپ ءایگل پک ار

 یا ی ی دتر یر توو رک ب ےک ضا ت انو تم یر عب ےک لانا ےک زت یکے( ل ہلددلا لاقا) دعب ےک سایہ

 اھ کرک ر یتا تر رس یب سی کرو رخ روي مت ناب کسی ادارات چ

 ار تپل وام رم ار ایر( مخدر 74 ر لاوراع) بل... تم ی اما نتءادح/ کس بناب
 ےن بالغا ےہ( لورلا لایقا) یک ےک سادعب ےک ےنرم ےک دہ ایج اھت ات راج ترک کے ںولمتروز ُپےنپاوکں ویسی ند ےۓ روات اتر کایک

 نی داماد غ ےک رکف رطرب ےس تم یو رم زجوکب لخ آل آے نہلددلا لا ان ایک غ راکق رشک کل ٥ئاع تزاجا یکت ارایزروا

 مصر سارا یر لات ےک رکی ار ناشناس اپ چ انچ ایر رشم یوم جب ےس فرط کب لخاوکن ایکشم نب نام
 _ وم اطعم وکو“ لولا

 يه لایق متر تصدخ یراق ا ارا :تمو یو رضا

 ان بور لج تہ لو ی ںوگواے جو یی گا گام ۷ اورول اک لام دعب ےک ےن

 (۶۳۷ض لرز )من ند اکا _ے دھکے ینا ون ػ3



 لقاح مرلب ۲۵ نورلقن اترا

 توک کک ا اپ یک طو ا تسوق یک ردیم رم زجب ےس ہوجد ینا دعب ےک ےنرم ےک نام لیس نیا ۔ھتاترکایکواھچ کرب یتاورسروا یر ما
 وروما یاو روی یکے رش کوت نجا یل رک زب ںوقالع ےک یا ے روم نہ رز تت روا ای رک سرور انار اد ا
 ر 0 .EA ولما ف کانام ذی تک

 و ی و

 شش تے روت اج یا

 تیباکش یکل وت اب ز یکں وت اسیم نوت بر غم کا 76 مم. 10 روف لم

 دعب ےک ےناج وہ یا ےک ںوتاسیعرب ہقرویماھتاي م آیہ وکی کج کف سیل نب مے قا کام یگ دااروا یک
 ینوتر نرو ےس باہ اے تمون ید لے ےب سوں یر مر یت ےن لسان رہا یر

 لایک ساب شین ی صاف ساید و بتمن ےنپا ےن روناررگیکت یانع تموت یک ں اوک

 رقم ما اپ ےک فیل نی ار اسا ٹپ رکھو فا ب ےس بسا اس ی لری تورم

 دما اک رک

 اپ ہقرویصی بج چن انچاھتر تمول یک طر قر ایک رک کن رہا اب سا ےس باج یبا ےک لو و

 نب یکپاشداباکن ادوایکرم گی ئاھب کار کک ت اہ ترک سوکت قفس لو ھر رونا ےن سا
 شق رویم سکس لو ھے ارت نسب
 لر نا گن دوام نی دحوموکس روا ےھت ےۓ فر طبی راس نت یا لب یھٹیٹموکفپ تاود یک تہب

 لاء اشنا ےگ رک ایس سین نک ےک تالا ےک نا ےک تالاحےک نم ہں یل ںی یوم ںایئارڑاتتمرشکیوددمتم شتر فا

 وک کک دا چ ےک ےک لات ابا يلرکل اه ضق ںیم تمولعرود ییرخ ؟ےک نا ےس ھھتاپ ےک نی دعوم ےن ںوی ای ترو

 ۱ ( ےس ات ادروا بلاغ یو روا اترا ط غوا اے اتہ اپ ۸

 نر دصوسرومالسانانشنرت/تتو ی. ات یامق 2 مولر وو ےک نو ںوھ تالا ےک ںوہن ےک سا

 تک تداعی السد سلنا ضرر یب ذی روا ییرودرقوککیاوکن اےس سنا تقو سا ےگ وہ فورم یم ںویئاڑل یک

 0 ١رٗ دوخرواایکرنلب تو اضب ملی اب باصخ نا نورمن لار لب ناور ی و: :تواغب یکن اورم یت

 لاپ ےک یخ لمل ےس ےہ ر ای یی یدک ل وز” ےس تس ایرو تمولوکس ا ےن“ یضلب لئا حب هیت ی نت رکن رک

 اید لات لوک ا نسیم نباید جک ارم"

 تا فساد هست اف نیم. توان ران تار و
 ادا ےس مار آکا چ ےن شیٹ قروا والد تای شیب ےس چوب ےک یگرنزروا تمولعوکس ا نیم ےھت وچ ےک تموکع یک ام ایدرکل دم

 ۔ےاھککں ماقما ں ت باتل...



 لا. میل ۱ ۲ َ ناورلق یا
 لس شوق اهدا یک سولحےن ضایع باری ا رات رکی ار لک کیت دات

 ۳ تیم ی تساير »ترا ا یاب و یا a نیاز شادی شو
0 

 اردک مع مر مم وو اگر تا ےک نیا یارک
 ترابا یک شور نر نت ادا ےہ ماد عو ل £ ملا ای1

 طاس دعومےس . ا تم بس طا 7 زی
 ب ےک بس تینا ل کروا تواب کیو ارپ غر کے ام لک ی شورا تجر نج یا انچ

 ےن فو لم ںو کاایک لے ڈی ر طے ب لاناذس نا گاه تلگرام اک کد ےس
 نت ادب تفرقه اپ خم ک یک بک ریت یک ہک کیر فلج دیرشروا همتا و

 ا موی رعومل د ا دعب ےک یا ید جک ست صور زوم

 شا شاب سما یر مر امام لر ار روت نیل ین رتاروا نم
 ۔یتی لپ سی ہضعبق ےک شنید م نیا تموعی کہ یضلم ےس ےنرم ےک تانے ا یھ ھے ءابرضقاکں ا کت ت دم یا اھت ایوب

 یاب دول لا ےن ےس مو ار نم ےس قال ا اھتاہ زرکتضلاخع یکن یلعیارم ےس ہل ر ذےک نی رواج اقم یاب زم لق یک نب تا

 ےن ںوہنج ںیہ اور ارم کس انس ناب گو بیخ تی یکے رک ضرب سلنا ایچ ساپ ےک یز ارپ لت ث؟*ےی اچ

 الا ولخمےس ںولھیو زرہ نہا ںیم سیاو مامان

 ہستی صا ےن کا ےس حر ۔اھتاہ دہ یکواع شاخ نب ی گنج رکے فو ےک بارا ےک نوت ارم رو من نر

 نارو دک یر ضیا کره ات ناشاربک شم روی تن دوااھتای یل ےیل ےس یک یئاھب ےیبا سی 2 ار هضم

 ار لات تی نر اپ ےسا لشھ ڈیزل کک “ںاہیایکم اقن کیا ےک رکن و وکی نٹ ایست ونا

 ترکی رک + 0-0 ذ_ لا لاین تسولکن_ تا اوبا مت اراک ار روا مت را قام ابا
 کدو نا ےن نیدعومےئ جن نره کل لو گیس لر روااوہزو

 یکن ا میک ا ارور" رویم تے EE ا
 سوت تالاع کس تم

 یت وا ید محا ت ےس ساروا پ رغ کتو تود یک ارم رب - نم تو ١
 اوت وات دتفر دف ای لپ اہ وک نا ےن ںوگول نائب تری انوکن ید عو لک. نام گاہ کت سول ےن
 1 را مقاله لوس نزار کس نت رس یاد ايم اکتسارد



 یار مچ 2 نوولف نہار اح

 ںوقرم کرم رم ےن روھ وقعت ے ںی لو وای ار مت ںوکول یتا تسای رو تمولحی کک لم سا ےھت ےت رکوای ےس بقلےک ہداسوک
 سش وا ہکرا ماقم فارطاےک سویا یدرکمیئاھڑچچ ےک رک تواب رک ف الغ ےک تلال داش شوا با ےل ےک اہچ دعب ےک ےن کر ےک
 زنانه یک سرنا تا ےک م ےک روکے بتاج یکب خا دد سی ح۹ صا اکڑ لاکس ادعب ساب آتی کج
 ۔ایلای ےن مي امت ا ےن یھت شاک ا ےگ مک کر اےس سی نا کول دنچ ءیئوہ رک ل باقم اقم ےس یا

 )غول لب کر عمر لوس اعتراف تارا کر کتب مر. الج
 رد چک بیس زور اب اش هک سکس مر افرا سرا لایت اب ںی ایپ ہک ییا رھ وم
 تقولا ارب ام )ل مدد کیا ک یارک ی رکی ا کت میلا ےہ دادعحن ےب بابسا یتھب یتھٛروا تارہاوج تھ ھتاپ ےک یگدادربداب

 روش بوق« وہ تشورف یم مہرد کیا کیا تھ دگر وا ےس مدد قا اپ ےڑوھکروا یم مہرد فصن راوی کیم الف 6.۳ یب قت
 ٠ بیلحصرکادڈنم روا یھڑاڈ اگاھج فرط یکہ اطیاط نا رب لاعب ہاشداب یئاسیع شفا یکم یار ہم نیرہاویکے صینخل ام ناطم ےک تعا ش ےن
 لاء اگں ول یکے ںوناملسیلرب اکس ا ںیم کنت بج کلام کے ون ر او هس زور وا فست تم راقم ےس تاک بس لر لا ڈرو

 رظیلط کاپ ن طا یک ا ےن روصم ےب وقتی اکل ےک لسی ںی لے وقت استاد ماچ ورکس یار ۲ں کتو

 ٠ کیپ کی کی تساوخروہ دوا ںیم ہر ضاح لی اپ دد یباش ۓوہ سان رو یدایرف رس ےگ ںایدبج روا ںایڈیب ںام یک فوارمگات جو
 یکن ا ایک آم رب تلاع یک وگول ناوکر وصنم بوقت ںیہ رادر ام رفروا ےک تمول مک ول م٦ ےتاج اھکر سیم ہضق ےک ںیگول یب ےرامہ

 بط رت ےک ر کل اوج ےک نادعب ےک ےناج وہ فرصت بلا لطف رم شزواایکت صخر ےک رکا و مادناروطرزو لام اس تہی روا یر کرو تساوخرو
 یک ا ےن روھ بوقلاوہ اح رکےن کم اپ ریغسام لنفپا نارود یساب ررکم قم ںوم رک می لا یک یہ ییا ایگ وا باہ یک
 -( ندی عدم ۴۹۰و۳۸۹ لوادلج یش )ا رات کا یم سنا کت ردم کیک ےل یا ایلرک ل ووا سس اوخرد

 لیٹ سینا ے روپ روا وہ برططم وا لزوتم تموکعی کن یوم دعب ےک روض ب وقع روب ےع رتی... : ع اک رمو ندع
 ید نا یھب یم( وک )شار م ی ریت اےک یارو ا یئکوہادیپ یرورتکل یم تسایسروا ےھت روش ےس پل ےک ہداسوج ے چو ی کرو هرکی نوا نا

 علت 1 ںوتاملس ترورض تو روا یدرکغ ور ینگ دادا ےس ارا یئاسیحروا ںوہاشواب یئاسیع ےن ںیگواناخانچ یب ںیم ےرطخ تم وک

 ۳9 ارت لییوماتودروا بر آرد لوک یماسا تاک مت تساس یتپاےس ںوہوایکن ارکے دن

 ۔اید یکن ا سیم ےس رھ یہ ےس کلم ےک سنادوا هجا تقی ورود بس کس بسی انچ ۔ ۱

 اھتاوہ سار کں یم انا ی اذ دوم نہ فس نک کس سمنان اش مرام... کار کن پرضوم
 ےہ تہ رواہ والم ےک نا یک ی ایکو اھت ےس نادنا یہا ےک نشنفورم یب ہکوج روس فسوا نب عقاب تالاب نیز لیٹ ہیر وا

 ۰ -اھتایکدنلب ملعاک تلخ وا توانہ یھب ن ںورادرص

 یب گے ںیم ںوکولےک بسنےک یچنارواہدنا یتا برتر نان لب مک تم وکر پک یارب دوہ نئا دعب ےک تایقاو نا

 تموکک یارب ےس شنا لات ا یک بج لاھ نچ اھت ترکب قلع ےس بقا ےک شوخ گہ یک وغ ےن رھا رمن نہ فسا
 ۱ _ ںی ںیہ یس نا ٹراو کاتب کک ماکت اوو

 للام ترابا یک ا ےن سا اھٹاہ درکی لا کپ یم سن ھتاس ےک دارفا سج ےک شوم نان شیر ن یز شو من نایز

 ےک نانا کر صنحت من نما دہن صفت رنو ارس تون انتی لا سین مز یلدا تاعا ےن عو ےک

 داتا اکا ایز یی ںود نا۔ ےہ اک لاس ہعقاو ہیروا اگے اجایکن ایب لم تالاع ےک نا ےک آہ کا یل )یل ںھ اتقا یف ےنپا دعب



 لقاصح متلب ۳۹۸ نورلف ىیراج

 روا ادرک ئی مک فلت یکی وبا یس نایت یکی تی ںیہ وم کت راما یکدوہ نکاہکت قو سنن لیوا اھ اوچو مص اک کرب روا
 باج راک ناو اما پاک آں یئاو ےس تقلاط دوا رن ےن لا ایگوہادیپ ہرطخ ےس کاور زوی ایگ لپ ہدنررکل یخ
 فاز نت 200 زا بم ا ات ید

Eکم لر تک ارگ | وم و  

 او اترکبق 5 یتاک اوہ نئاوا یو ہ تسکوکن ایز ےس ناتا ی وپ یم ےک ےن کج ےس کو ےس کا ےن ناز

 نجاست اپ راہ کب اقساکن ا ےس ںولیمھٹ هاب روا ۓل کرنی ےزاودد کوان رش ےن نایزءابد ےک ہرصاوم کس لا لوفدردا۔ایگ آک کیل
 اگه و یوگا ورا

 عرق فرط یکں قلم لس ره کرد سری نه نوار ےن نیل یئاسیع:..: یکدق یٹیٹ یکل وک ایت
 ےک برما ھا ےک ساوجوکں و اس رام ےن ںی یک اکن یز ایر“ بهنوش داد تاچ یدک
 + برا تخم جدی اش لا سٹ داہج اء یدرکی ئاھڑچج یی ھ۳ رس سا ےگ ےک ےنرکل کیا ۳
 مو له یی دعا ےک ےناھٹا تسلق ن ںونارلسم ے یش اوو نا وا ہت ال ا ست
 یرکورصاحےک دا کرک تان ر ایش

 ےک لم تمر یک رفا مام ای کز ولا نب یک رک دند گولرنچ ےک ےس کر کیک ےگ یہ لک لب +... ضف رم يسنلباکل و ای
 ی زیپ اردا باتا کج باہ ا٢ لاا تہب ےن ای رکا وا یب یک تاچ یک تیا یک رص اوا ںاوتو ایز یک وئاسیمروا

 یگ تر ۳9 مات گمرک ۵ و تست اقای اور کاپ ےک ميل اهرم

 الرب رضا وزم سی کم۴٣ ےن ںویئاسیھرادایگ لاو با یار اد لب تا

 ایفا ےک موت یم یا یک کوان نرم مار دار ایچ قشورم زجبرکل شب رب نی نا. :ںییرش یی زج ناز
 ےن یا ایکدش تاور ںیم تمدخ یک یم یماوکی ابنا نر تفاح پ یم رک ) بت اکے پا ےل ےک ےن رک سجی: ےس شر یکت عاطاوت

LÛبیا درک ناب یکم اکسید ےن ا مم ساروا ےس فورحموروبشییکوج اہکہ دیت کیا ہی دبا فردا ایکادا ترافس نئ  
 ساب شن قیر فا صفت ب تلوو ے س ن دحوم برقم رک اکی احیا اس

 یک او: یدرکت واغب ےس اھت نارمل یخ آ اکدوہ یفب لاو روا ےن ہیسرم لئادب ےک ےن رم ےک دو نی... :ہطقاکن ایزرپ یم
 تارامارھتر کوہ لند ریس ےن نای زم انچایلاول ےل ےک ےن رکرضق رب ہیسرموکن اب ز ےنریسرم لئااھ باطخ نب وا مگاح اکی رم ےس فرط
 -ںیہ ےک ھم لہ تاعت ادیب یارک رایت ےک ادر کد ع ب ینا نرش ےک رک یی یک کرو ہا نج یک یماوکں وگوا ناروا ٹولوک

 کیاےک تھ وس وف لوب را ےک ماصع ن یادعب ےک یا.... گرید ماکت

 لی ھم تم ےن تولہ اد اہم کک ی اہ رار دری ےس دام زیا دالچ کک اک سوک یارک لذت شف ارش یر
 ۔ایگرم نت در يه شلیک می ران کان اےس ےک ا

 تو لار و محل سس کی سو موکت ]کارو انا کسر نر سل اب تلکس ؟تالام < دونی
 ( نیئراولا ریخ هللاو)ں اں رب فاسلا ار اب کبیر تو تاود ک وا یب ویک یہ ہج ےناو ےن رکی ٹچ بج رقنقیکس جے دوجو مک



 لا... م لپ ۲9 نورلغنا ترا

 ںی ہوا نت روا 6 نو اپ لر ہزتروا با طا ںیم تمولقو تاود یکن روم تقو سب .... تا وی اپ ےک ندم
 تا ماتم دو نت نمناک نفسی نت لا لار سيب ایکو ورش ف الفا
 ںیم یس کرم ےن ںودصو دوا اک رک اتر صنت تا زوداید ورکر تلی ښو le راد تواب تقلا ایت لے وتر کج ںیم رم ہوم

 یت کت عیب یک رام کف سون نیشنل ریما نی اور وی ےک سا

 ناو نمیکنم عطا ادب عر شا کرمی ون اب - لا)- دارو :ماوکف الخےک لو رخ
 رازاہاکداسغد نال کت شلاقن یک وفود نا ےن صفا نیم بدی زوادیس س طاع سا۔ یی داکوچ تعاطا ندر گے گ ےک تموکم ھم اح
 ناس ایدرگہلاوح نا سیل ےک ددوکں وااع مالسارشکاروا کت ساوخرذ یکدادبا ےس ںونارمکمیئاسیع ےل ےک ےنابدوکےر سود ےن کیا رپ ایکو مرک

 ااا زیبا ۷سا ےنریہ نما انچ ےگ ےس کک ےک و لاک ں واول ناووروا ےک گے مور بولقےک سنا لبا ےس تاعقاو

 نوچ ءاھتراددیما ےس ترم کیا اک ےن رک ل کام ےک گراد وردوا توب اتے لس[ اولا کورو ینہ ب تک :خحرورت اکدوہ نہا
 4 ات ابذج اے یلروصلوت تے اهن لارواء کز راپ یک لام یا ےن ںوول نا ےل سا اھتورطق فر رک اولی موم
 بی ذی یاد نملادبمن ہ فسو نشؤ ار یما نج یوم نامی لا نج ا اوادیس ای درکخ ورشھتا ےک ںی رگفنچ ع قم با اب
 ایرکرافر کوں ماوس رگ دی ہر مع یب تپ وا درک بنا کیر :تسلگف_ یادم کرم کلر

 -اھیلغ یاب ع سی دادخإ تفالاراد ںوٰدناوجاھ یطخ کم ان ےک یک اغ نت فیلخ رب روا؛

 یب ےنردوہ نار کیک شک وف دو نا ےہ طاش یاو نکہ مارک نم تبریزی کس نا... دون اکو
 اکیلی شا ںومامہ سیکب تم سی وف ولوراپود ے یہ وانپ تشیپ یکں ومام روابط اش زولادیساد ام بد ےد تسلگوکیزوبادیس ناریم
 در اکہ یسرم ےس رع یناکرواءایگالچ کیس ماوہاترکبق اھتاک وج نیا زی چاق توک اف ےب تم وکر حب ےک لدا اع ےنیپاروا اھت نار مک
 رم نت وان لای یکی زوباړیسرحب ےک ی ی ید با کیم ۳ اک 7و بار ر

TE ET۔ےاامالل تاور  

 لچ ہرن ےس ےیشلیروا تشان یک ناز وکی ڈوبا ےل شات گو بدو برو لیدر رپ رو :داررا اکی زولا

 شرکا ےن نازک یر خام تقدیر خاک مورد تسریع ےناج

 -(شئلاپزون)ءایلرکرایقفا بہ رخ یئاسیروایگالچ ساپ ےک دوش شراب استرس ےیل ی زول بلاد ب اوج

 ے دز رجب سا رگ ترا دو« نا سیا لار ےک هاچ حس هی وبا. :تسموامو تیم یوم نا

 ےک ےن رک مع ےک لوگو نا اھت اراعا م کا ےن ایپ ےک شرم ن نیز فسا نہ ل مار ید یلقتیک طاش لیا یھب
 ای ےس بقلےک نشو لا ہما ےساروا؛ ےگ نج راوتر تموم ےک ل روا اره ت رام یک دو نہا یھب ےن بط رت لارا نایاب

 ی ازچ مسن یلیشا ںوصام نارود ش اه ترک ےگ لار یال کپ کس

 زم نب نا ںیم نا :گنج یکدوہج نجاروا نار
 دیک یاد روب نکا اوہ اسپ ھتاسےک یک اک انوکن اب ز یش تلے یا

 لول وام مرور f نام ال ا اکانت قر فرخ نجات در
 ۱ رکاب تاضوبتهکس نا مالعا ن اتش نم یتورذ دج ےک یارک یوم ی اک انوا ا سی ںیم ام ڈراپ ہددب ےک سا الا
 ےک تو و ےن ام وا اترک نج ےس نلا لاسرہ ۔اترکداہچچ فالخےےک ناروا ات

 ےھت ےس لیپ داتاو ارم یم لوفود ہنالاھ یکدرمکح ور شڑاھچبرٹنپ ےس سا

 ہلقپہدرام فالخےک ںویئاسیوع رکھ ٹاور ص رھی یارک رص ںی



 لقاح: مرہ ۱ .Le نورلظنا را

 ۔ےت ےس راج ےت کپ ٹپ زوربزوروک وتمولارادروا لودحرس یکم السادولب نار کک یئاسیدوج اب

 تتس یم نا کوبا ریس کام ےک سکوت رخ 0 ےن ووم نیا قم رالی

 هی ی تیرا کر کدوم یا ےن نارھعولا اچ ےاھڈب مدت فرط کیہ رعب ےن ےک نب ناروا نی

 نامش "زوج را ماتم اکتصولحی کر صن نج فسیل نج ھٹناطلس سید 3۳۹ حب ےک تاق او نا :تسوک یک سول نب ن اطلس

 هل تا رب و نر مع تر ول رج نر طرق ار کاتر دوز یا ایا

 از نت نه روا حس هو نان ریما اوکی اب چن جا نادم نیارکل ای ےس تمنا اد ےک رش ےپاوکدو 6 نج مل اسروا یک یررگت اب

 یر فر اسپم سنادوا کدی دتسلیکح وف ا مہلت لیپ ےن جانا کیک نک تی ا نہا ےک ہک بتی

 سوار رگ لا دمت یش کب آر تفل ات کدوہب نیا ےنرمتا ناروا یتا دعب ےک یا :کچ روادامتتا فالف کووم نہا

 ما اب بت ا: کرک اصب ےس تو ےک ےس دتا وردات دراز کیا اے غ کن کز ں یارک کتے تاک یک ں وکرل ن اے شفا

 نرو یاس کلک ام کج ناما روا تسرد ا ولے دوم ی۰ا ےک نیک ےک تموم ےک دو نکا بط رتل ہا 7ت

 6اک کا الڈ وکی جا رکا وم ومزواای درو ام | < لرد برا ناو تساوی تار رک یش وف

 اشاره کلا ی شو ہیلیمشارکاپ ےن وم بام اس اھت امنا ےس ا یخ سس ےک

 -اید سو« نت او س ہٹا اروا

 نیم نیب نت یگ وہ اطع باطخ ود وہ نیاےس فرطیکی ب ایمن تس اف ے ار خب تاقاپ رد ںیم - لا. : ارقا تزع یکدوہ نبا

 ترس ابا اھت کل جت یک اتاط ےس یبا شطر دم ناچار نارنج زن یاش تعا“ لاک یو

 س یا یا بشلاک “کرتا” و نام رف یتاشرواا ییعلضور /روہ نیا ماع راپ رد ےس یا ایک يک انار سرش ے رول ےس ظا کس

 ۔ی کت یفیلخرب رہا ےک پا کسر قا یاش ےک دارج تیک رھا یی یک امید

 رش بیش تو لا« یی ور اکی کا9 روا بج رفے ید اس کاران نیا تقو سی. : تریلر ںیم

 ہونے باطخ ےک ' صو درکن ااوااک مور اتخدوخر کوہ نیر کاج ںاہروار اھت ایک ستم تب انافمرکل گے یلیشا

 این یت ےک س وا ترافیک راک اس دو نماد اقاترکب طاق

 ٠ وقال 7 وراپ مالمان رک یش یز لاک اداسف یاب روا ں ویک دان نا رالی یاس نامش

 یش دل ست چنانچ ےۓئ درد آہ یھچپ طرف نیم سیر دناےک لوقالع یئالسا رکے رب ےگ آے س لود ھر فر فر لرد کن ورم

 بس ات

 ےب ہطان فرما ن یارب ےس نا ٹر کت عی یک ترابا توتر تاب ےک شر ےس ل کا ارپ ن ارناف ےن ریلی مشا لیا شهر

 ۔ایلل اینک اے ہضحق ےک دیش روا یکی تا ڑی

 وہ نیاوک “نیم ازوااوذ “تنطاسازو یر یوم ار بک جن ار ب وبا ادیب :ےموکی کری مر وص

 نوش ا و ارم لوس حد ترس شیما اطع تصوکعی رر مر وسصے ںی شوب

 وام )ےس رو ےک ا جیک آج ےہ دی نی قراط لی ....0-ے راع یل وج



 ۰ ۰[ سبب ےس ھج لاج متلب ° He نرغب
 شو ۳ انار یی دعب ےک ےن م ےک سا فیکر <۰ یت یارک کس ا ےن کرتے اتاپ جاگ ن اداوم نوف یی ردا اپ تافو یت
 الن ےن ےک ی وک وس کاےنرا نا

 ایکرایقخا بتناک و وہ نک تموکع دعب ےک پاب ےنپا شکوہ اب اکس ات اوہ لاقتااکل شوتس بج رھ

 نیا روز وا اعا 2 ل ےک ب اطخ نب ککللاربق بے رعب ےک یم نچ ےک تسوق کا... :تسموط میسر
 3 یر نس لورم نیز حب کس سابق ترگب طاقت باطخ ےک ہلودلاءایض شدید لا ژ شتر روا رک رب
 ۔ یاد ت اجے فیلکآروا ہی یر قون اوروا یو رک تست رپ ره کس تست ارباب لودلاءایضروا

 نہ ناب ذوا اھ چ ہے ںی ییا سرم ب ل کوت )دوج نمت مے زا اوہ بسی رک مو  ودایزوکن ای زبر یسرم
 اھت اترکب قله تب لو رام وای د لاکن ےس ہیسرم ورم

 نورا ان ار کرو اراک ار چپ ایکرای ایتخا ترخ آر سلیم تل۵ ے لس لول اب... ضعف ریسرس اک رکی

 لای لاو سر مےس ہضبق ےک رفت اروا یدرکر خب ےک کل اح یت ا کک سک ل
 رو اھم انچ ےگ ےنرک زروروا کرک ایرنا ایت ف ]شم روا شن کلی تراک ترسم حس یب

 یو د ایف ہک رکاب اوری اف کندن فر سران اب کم رخ تم
 ہی للادبع ےن ںوریلیئاسیع یم تار رگ اد لک اپ ےک ر نا تری ےہ رده له من کسر الت دیر سام
 رە ےن مالسا نان کک ابیات سرای بدر یم یس مر گول ارواایگارامہللادہ ضرب نو
 ەےلنلاو۔ لہ تانو کروا یہا ی ا اید یب ان ئی 1 روا نی ےس ضق ےک رگولا

 ۔ نیٹراولاریخ

 تالاع ےک تا: ارس نا
 شبه ےۓوہداب ؟ےس تیثیح یب وف فالسا ےک نا سشیمہعلقآں ا ےھت ےناد ےجر ےک ہنوجراتلقت ےک بط قر اوہ ....: فرات اکر تا یب
 ںی ناں 1 تم دعوت بوسنفرط یک ( خر زرترورم )راک نسترن وات ها اپ ےس بقل ےک موب
 ےک لما یاب اک اروا ایت ںیہ دي بتن س دون ات الہک وج سش ییا یک ارنب تسول نب ھار رسک ناف اروا گر بک
 ھم ینا رکے سارا یا یک ر ھوم تو ت ےہ ےک راش ںوکوا ٹا بحاصرواےناو تہاجو یب شا شدورا
 لیں مالک سنا ےس بو یک رورنکی پا ےن( ںودعوم )ںوگول ناروا یئوہ یارب مرگ یسروا تاب ںیم سل ارواب ےگ ومرور کر وا
 ااو رایت دوم ف نک ت ید مانا کت صایسروماےک سننا نین وم امت روا تعجب یک ونارلسم تو ناتو نر السا
 لو راس ےک سنا یق را کا یک سولعیکی ساعت اودرادج اتر ہا ھت یک نلب تولقرلعفالخ ےک لودہحوم یش یر مکے نم
 افق وب

 روا تشک و ب فول نہ ہم )دوم ناک کو کری ےب فور ف سو یک ل ر را نما فسا نم چ
 تی پا ےن لاء یک کل وت تعح طا یک ا ےن مد ناب ست از شک رک رکن لس کا
 یگرارغب تو ما ارت ٥صاھدرب ےس یکرواہقوادب عز ولیقش نہ ںولاو لارسس سارا رهن براق و۶ اش ته

 _اھت وہ اطع باطن ےس بناج یکہفیاخے دادفا تال ارادوکووہ ناک اھ امزودری لرد



 لار مرام ` ter نورلظنا جرج

 اتاپ ءاچ ںئاو بناج یکسر مرکل گنے یلیشادوہ نیا تقو سج ںیم یکیشا ےن یاب نادرموہادعب ےک سا هاب ین یاب ناورموتا

 بیا ی سول نج کرتا ےک یاب یم لاس چ انچا بیر شابک نت” سوا نہر لش اہم یا یورک لبا چاک ت فلات
 تاو ایت دل اقا لاک الو روا گدی ا الاڈراب وک ئار کے د بی رفروا یک ردیکدب ھتاسےک یاب دعب ےک ےہ ےس یم ایشاروا
 رد لاکر ےک تسول ںیم )رھا نیا ی رک وق تع اطا کوک می کدوہ نو راہود ےنہیلیمشا لئادحبنیہمیب کیاےک

 فرط یکی اار تبا: رکے مز ءار لے شاہ کانت لب ای طرف جد د2 ران ارحب ےک یا .: ضف طار اکران نا

 و و رو تو نر لرد سش طال ف یبا نبات

 پراید يک کج کد روب ےک یادی ارباب طرز وین کنان سوو
 اکر اتل ےک

 یو رب مروہ لم ک رت یار کت عم کد بشر س لر رپ ےک تافو یکدوہ نیا ےن ری مع ما ....:: عا رحم رپ کس مم

 تہ انیاےک ر کل نیک ا ےنرہشخ لا ںی کا دع! ےک کاایک ارضی شتاب

 ران لار يک رج اکیا توکار کار ب ی )دہ بو ربا نا

 مک یک اھو اےک ییا اا کد ترابا رے باج ی اوا ا ےک ای کرولا و ار ما: یک کت عجیب سی ۱۳۳ کد ام ام تن اپ کز

 اتفاق زا نر

 دوخ یب اوکس شناسی یپ 0 رک وج ےن ںوہنا کے ت ےک تپ تب والس ارم :تلفارب سیروان ابا گمالساء ما

 ےس لکی کا ھا ھے ےس را ساقه ات نیا ابا گان نما ناشر کوش

 سلتا ورش سار فو اشوکس ج ھت تاوان را کیانوش ناطاس۔ یورک ورک ری ولو یئالسا ےن ںووتئاسیع

 اي رود سارق یاس نس را رکا یارک یز رز وش ےن سا قیر نوش يک ےۓل اک ےس ہضق ےک برع نان املسؤک

 7 اٹک

 7 ۓام ہت تک ےن اھت متاع EE 1 و

 اقا هرات وای کپ ل اسوم حس لا ی هارو لس... لر قرون رھی لپ دوکہدرام لی حل

 یک تاماق نارہشروا علق ےتح فر فر شغال ںی یارک ضلب دعب ےک ہرصاحم لوط یم چپ رب کس لا. :ےطق ا ٹلہ

 اروا( ہتلالج شاب ) شو نا نم نئ مےک نا یھبت ےک سارواریرمکک تںاہی: ایکو اک ں واری بس نام ےھت ںیم نایمرد

 ےک رک یا یال ل ور شوا ںوعلقڑک اروا سن تعادل ین لو تفکیک ا یہا او اپ اے لاپ ےس

 لگو صراط تب تشک ںو السر قی ئبایلاید

 صفا 9 روکے و ےن وه وداک ی اک اے تی ۶ا شین از ی لایا اے یا :ییدادماےس ناسا ما

 تنا یک کوا نا خان یل دارن تم تر روا تکوش لب تاپ لر

 یاس و جان لت تروص کشت من جرج یت رخ ب چک ل تروص شرب اکو دی کیلو اسیر نیا... سا ماتم سج

 کل ےک ںونامنس نا تیتر لود وکار ا



 لقاح... مترلج rer .__ نورظنیاتمت
 رر ا کوم لام م عج اروا ل زت( کرا نبا)وک اےس حر ییا روا یاب ب تو اس
 ںیم ده کس صعود نوا لا اچ سد دهقان نفس شکر
 اید بناب یکی رھی وک کا اک تشک ی اھت )ای لر کپ ہبط قو را ود

 طیلخ اھت ب اکر مج ےک سا سی شن دو نر نیا تقوا کف لا سنا شجره لا... میل
 نفس لا یا یم اغا ل وقص کورش یر مرمرو ت اعلق اردا ایکو ی وصی رذےک یش اپ ےراکسہرصاح کت اسود
 ون ارس یتیم ی عراق تر 7 -ص- 7 7
 تام 9 ری ےک

 شازساروا لو مقوا ے رکے رک محک یک ا تک لوس دقت طلا. : بولت هوا تبع لو ایت
 برغم )دتر فر تام ساعتی نا کلا که ےنوہ ات ےرگگد دعب ےک دودع
 گیل اونم ید ت رے برغم اہ تام یک ج تاپ ر لی اک مرک ک ن ا نایمرد( ے فرط یک رش )ہر یی ردا( ےس باج یک
 کواس دری شال ییا کیر مح یر ورنا ےک کک ےس ددنیا یا ڈو چب روا

 رھگیکت لام کس ا نو بلا رايج اپ قوه رگ ت مس در بت جج فسا نر... کا یی ربا
 وسواوج لی ارگان کس نیر داراب شوری دان زنم سای دا شا لک ف نایزانردا رر پاک نارد یا
 نتاربخ نبرد الم ےس بس۔ ےھت ہدایز شی هدر ا ید ؟ےک نرم یب. اھت ٹک یا یئ ان بحکرادرساکب س نا لاو کیر شاد
 نیم واسم از نت. تاج یکب رخمناطلاس نادم ب وق باد کت سن ارناخ نان شرور
 ناروا د تزاج انا یکےنآ آش سرنا ے پکس م وت شرک اک یا ترول ےک ےک ں ورانا ےن رھا نہا ےک آں سلنا
 اچ شیئاوود رکراکن یرہاعدحب لا یدک یم کان یکم السا نان تا رز لو

 وک اکا ایک سا راک منا ےن ںوکول نا اھ لو ییااک ن ادام ےک روند تری... دم ]یک کول ےک غ رو
 ےج ےتامشا دت اف بوخےس توقروا تلوش یک وگول نا ناملس ےک سلنا روا ےھت تاج ٴ؟ سا نا ھھ دیس گولی اذا اھت ترک زر وا پو
 فوت درست شوک را قم ناشی است جررطیاوت لورو تملک
 ْ ت ا تاند شا ار ےن شوب للود یناب)رتا نیا اپ فورحم )فول نجد کک کلا کر

 سرت نا پاپ کس لااقل نادر اکہ لعل باروا کاش دعب اکے لاطم عی ذر کے ہیہجو یک نک قفکناطلس .. یتا جشن طاس
 ںویناسیم ےہ یکل صاع ےس نیب دحوم تمولعو تلود ےن ںوہنجتس برخم ناز ار کک رم بدان ز کول تقو ےک تردرضیکی تی کت ین
 تار حب تعالی شیر ماتتا ماکت اهرم مدت اس کس نا انک ساوخرد کدام ساقه

 نت ید

 زلف ناب تقو یا یم تصدح یک ( نی روا )ابن بوق نالس ارقام نت تمدرخ نیم م اش ار

 ایہہ ےک نب دحوم ےن یارو ایک آں م سرم وک کے یا یک شار مروا نیکو سس الہ ے راے اہک جاور طاح رکے
 نی مامان مس یا هنر يک سو اما کت برق ہل ناطلس: یھت لنوو تمواک



 نورلف ى اترا

 2 پآلک ایج س٠ی ھے بج

 اقساط سا سوی یف 7-96 وہ نار وجاضترب

 ےس سوار یئاسیمےدرکہد لش ےب ےس سلتا ب وقول ناطلس ںیہککےس فوق ا ےن ہیقفر دعب ےک سا 007

 ۳ مر سقف رگ ودیا ری قف ےک یاد هاب کک

 ےس ر < ار ایا کیا لج ہیک وکلا تسب طو رت اکو یاد

 ج اطلس گپ اوہ ںی ی ناش وو رکو وخر کوم فتان

 ورش فلات یک تف لول نار چ س شش رتہ قم یت اریاروا سیم سش 7ی گدا کت لقب شرکت شش نا... کات کیری

 یا طے ےن سول ناایلرکرایتوکں رپ ےن رت ضاعاودادعاہملاقتمےک لاروا تشلاخم یک اےک ہکز اب زاسےس نب میت اطلس ناری نا: بوق روا
 کالی اک ا چت: ایلاھڑب بے ےس ہن ںیم شش آی واو' ڈرا رتل کت امی ضوبقتم اوگرا رققا یمایسےک نار ی ب وقع کب ایکس نت
 ها جت ےناد ےنرکیر شپ ںی تالاح ےک را یب دوا نیر م یب ےک آ کا ایج ال نج ےس ف ص0
 لی تصدخ یکن یھ ینہ ناطلس یئادبع نیب بوی نم ہت 80 زر وف واتش ریپ

 یا ںو ہہ ےب ے ڈک ووا نا ام کس ان تیر

 ہر تسد یا اوا اجاب راتگ لری لول ی را ےک یک نا کمر تا ن ناف ن اطلس لا نزلا تو 1

 ںوراگردزوا ںویماعدن ےھت ںیم تر اد بن اس ناو یھ تخارو روظیل ںی ںولس دوم آ یک ا تموکعی کس وان یچناروا۔ھت ین ن ے

 ںاہی وہ نشااج اجے لول ےنپا ےفپا ںیم تاود کلک کل نیر ادوار انز نلارادرسوج ےت شیر ین ےک نا کولدنچ ہو کس قرچک

 مکن یک نایب ہک ےس یا تس ٹی اہک )مترو باکس لنا ید روا اھت بادو بکر اک اے چب ر ذ ےک ں وول ی اے 7

 ۱ مای سرم ی ات هم لا تملک اد از کس یاد با اچرواروقفمےک 2 لات ںیم سا

 رل هایت او تشر لاس ےس یا روا ھوت براق اود زا نان ےک س ا س ورش ےک تموت ناہ زر اد باج روا یا ےک رتا نکا ناطلح

 نکنم تا تقی اسی وادوہ نب ایر رواج ےرنراکےک ےنار ھگےک یا اوج ےھت یٹوروام اد ہوروایوصوہروا''

 کر ا ناک روتے سا لو ےک نون ےک ناروااھتان درک افت ملا نانو ناو کس اور مار نا او ےھت ن یئاو

 ۔اھتات دم اک اکی راد بناج روا تبیسصحی ہے تم اتم تن اعرادباج

 حب رب دا در اکسل بک ارعب کس لا آنا ارو نادم نب برق ناطاس...: تافو یک تن ناطلس

 "یک اےس اقرار ا ١ٹ حا. ہبقف نل اطلسرواایکر کف ورم بناخ یٹپا سا ےن توان وا تلاوت یک جی موت روپ

 فرط اور سردی سے کد ت ی دیر ماما ناش ےک اش :راورگ ات امر ش اک قف اطلس

 وہ پیک 4, + رک

 طو ناش اے

 ۔ے ی یواش بات صا ٠



 لزارصح .مترج . ۵ھ نورلغ ماترا

 یر یر میام توک “وق ERE JRE SE نرو رول ےک ناطلس
 سی وف ےن سو ایکولہ یتا دی رصن شش نشاوبا یئاھباک رو عب ےک ترم کیارخ 1 ر ںیم ہضبق ےک تنطلسلارمزورایزخا اکر یفسودایسروا

 ۱ یدک کت ووتر اع پس اےک رکا تاسلا اھڑچ ب و

 واتا ورمل نب لکت ا( صع) نب ریعسوبا سفر ےن قرن اطلس لاو نور نو... لو وبا کی ار واریعسولا لر
 ےک ےت اغا ےک نا در رک پت ےن ین کود. نر تر یگ ھی

 ساک لا ےن یاس اگے اج ایک تالاح س نرم تورها ایت ری رب لب ریسه یر

 را ری هاش ویو بجا وای شان ساری کیک اس نی ياننچ ات رعنا لر )حس
 زاد ےک یک عا نیامد ےک یا ےک کر ایت ایس لدوادوطے رب ےن لا وف ایوب سٹ گا پ تسای رو تصوکح یک اروا
 و و مس زا یک ن ایاعرروا ایگ 7د یکں یم ںولو ےک تر یقب نارادرم ےس تابوجو نام اگل ےنوہ مت مہا اع روا قدم نوش

 دیک رش نی ال اد

 E2 یا او رر ا نوک و ی رک شا ایان و نا اتر

 تر سوا نا سس رو ےہ ارضا ل 2-یک شما یکتا

 رد رگ نت وفزوا اوہ ےوہ ےل تن کے اب یعسوا سی شما رمد درک ازت ب شیان ےک ر روا
 ترا سو فر فدا دگر f شک کر اب آ 4

EY, 2ںاہیاڈان ں تی تر ےس اجالچ یش ر آں راو تا ےک لاو یہا ےس ا ورا  

 دیگر رگ

 ی :لّج توش فرو یرضواک یک یلولاولا

 نوین ]دبیر یلرصح اب لب کج لا سطل رخ طرفه اشباع( وسانا) لخت هی کما

 ر بانک سرت هنر اسم مترتم) لاک.
 اصن لول قهر وا فر طب ور رج الشم ےک وہ عب قے ںی ر ےک ںوئارلسوج ۔وادنا کل اگ س ناروا

 سرعت کرم چکے کوہ ےس شاد زادنا اد ادحت یک ی ؟ت بام کو رطب
 00-2 وہ رات م ےب ےب یک کا ومار وچور طخ کارا اروا ار درک

 یاب یکی اتاقی یر یو رتل ماب یک
 ۹4-۲ ا و :

 تسدقوکل یتاسیخروا یکددح یک وامملم سیر نو نر رھا و ر سب اس ا اپ لب تام

 رج سلوک سین یابی وام کیو تروا ترس ےک کس نوا ایج ندیم لو بیمار اس ایم اک ید

 سنت ےس سس رک



 لقاح... مارل ۱ ۲ نورظنتارات
 رتا ےک یر تبا اچن ںی د ای ایاز ارا یس لمر ا RI ضیا کس طرف لا وہ التب م
 یت ایکو ر ںی قد لو رب کارت اد دات فیس تاک لات با

 ےک شٹئارہارت از رو کسی اب نوع یئاسیح سا سج ےن ریو ابا دعب داد لا دیو روا تافل
 2 کرمچ دار لد ب ےس لوک نا ےس ساتی آہ ےس کر ید رنز ا دنا گی ء یی رایت ےس ںوناملسم
 بیتی ھبں یم باوخوکں وہاشداپ ےرسود شرہنام ز لارکاھت یگ کٹی جرم سا لالجو ہاج اکدیلولولا ے دادماو تعاجا یکں واول ی اا مک

 تر ستار راس اردو تا وں جے ےک وجد رکا و ےس کاک موبار ےک یارب ےک ل ما اھت اوہ ںی
 نیک ےک یا یا ناع ےن لئاق ۓ ال رکھ ٹا یار سلےک سو ا گول گرو زده تسلیم زاهد سا | رل

 ا رب تفاوت نا چ. ازرکلاتتو یجاےک رکرایفر کا ےن نان یف ےل ہانی ر کاج ست
 اثرات لا اک ار وا یں یو دب ےدح ںی یک یردط سلم زو کات بیس اکذرکليدارک لر ولت یاشار ی

 ش ہم لاتا ےس ےناہب ےک نیل ےروختم تنفس روم نزد آب کس ونک تست اوج اه های ز تہب ےس طانرخ
 نج زر وہ ھو ےب تنطلسلا رب زو کے ک دیس تا ذی یا ای درک راشاوکم دان کیا ےن سااوہ لو ںیم یاش ےس رود ی یا و

 ۔اگل ےن ربی ارم تا سےک لاتتخاروا ایکو نه اس دا را سا روا

 تاع یار ی نشان روش ت سر تاک را دابز لک ان نا رعب < لا... .نیعلوب ان ناقع نیم تباغولا
 نوری سلیقه ی ایگای کرت ما اک مالسا نیہا ےن ےک سم )تب یک ااوب ترخ 7کم یار
 یکم السا نان شرروا یکم ےگ ب رخم یم تمدخ یکن اطلس کت سرد خس ناماس رش لاطاس۔ ےگ ےناپچپ نیم "زیان وناملمروا یک

 یر رکن ورتم ےک درو اوت نام الو نان نی ا
 رفت تراک شر اےس بناج یت وکلا روا سی اور سی فارس رگ ناطاسر امن یکم السا تی

 شر امم یان کوبا ناعرا تے نر نفر نو. :لئاکگنامل ںیم رم کس نان
 ایک روش اک باو سا ںیم ےراپ ےنپا کو کے بس نا ناچ ےس ایچ تالیخ ےک ت روکنا ےس اروا اد ذی گن کت خار

 ۔الاڈراںواےڑب اپ ٹورکن اتے زی رکر یکے س فرط لورا اھتاہ ر 1طا کے شاہ ولش تن اطلس نو سیر /کپ عو

 ۓاروآ ی ںی ت سا یوکے سا اھکر یامش جرات ر ےک فسا ال ارج کلا :تموک ی فمی ناجا

 شن سطر کا اک کل او ہی ںورسےک یلص یبا نب ناعونءایگوہایترپ ےیل ہلدب کن وش ےک ہحئ اطاس یکاھپ
 یوم تمور کر ب یک ےس ںیم نار ہک کہ ڈار یک ن حرج ےس اہک ےک یکتا ییا نب نان تیام ر بار وا ةا نایک و

 ی )مایا و

 کت کرو لورو یت 7 داں

 وه ساب مت اسکار
 نم 5 7 7
 ںیہ کا قر ھو فرضح یاس ار اس

 -(۲۹۴۰۲۳ یک رقملا نر ںوھکید)۔ کرک ایاز کا



 ل3ا صح ملم اےک نورلظنیراج `

 ےن ال سیٹ شہ وکن اروا یکم یک وم اسیخوکپ برضم یلاو) نساوبا ناطاس ےن عادی ا ناطلسرھب.....:اوج ف الف ےک ںو اسیع جایا ا

 لا ضا( ںوراکاضر)ے وطحیزوادنان زیماسارکا اس ےھت یک قم ناسملتتقد سج ےن نوا ناطاس خان ایلاولج سلنا ےہ

 دمر کس کام تپاس تیل ابار تہ دعا ےک تدب کیا روا ےک ےک درد رب ںویئاسیع ےن لا چن انچ یک اهر باب کس تاک کر رقم

 شش رخت ںیم من اطا بت دا دیا ےگ و ہدیہ گز اتزوار ہا تہب ںیم سن اراب نوت

 مس ما دا اراک کت یر طاوہاترک ای چوک اس لاک کم وطتمر وا ماظن جوطودارشمیزانزء یک اھ ڑچج

 یں وی رت ںونوو ںم نئاریم گیر ہاب ےک فیر ےگ وہ رو آہ لمچے تو یوم کوہ دیتا سیکل اح سی دے ںوقام ئی رک رن

 ںولااس ےگ ۶ اے یاش ںیم کالب اطلس مکرتروا تای« وم دیش مورا کیا یوم ساوا ں وناس م کج یا ےہ تاتا گن

 ۔اھتاک ش مز اروا تہی ت اہ ن رہے ےک

 شدی اچ ساب بناب ل ا مالا ناشر یرعإ ےک قاو سا 9 کوبا

 جولص 'تقو سن ند کس ریبن ها رابرت یاب ذ ےس تلاح یا او ناطلس.ایےل یک اھتا۔ےک نص

 (مواخ) یوم ےک سارا بب تصولع تحت انب اکس ار یئوہ جت او تمایل اس یاری کلش تل در را الا

 اا راقم اک ےنرکرد یف ایسرکوہ 7 یئواحروا فرصت تدطلسروماد خوا دانش شکل اھت بجا اک اچ رواپاب ےک اوج ےن ناوسشر

 لاکھ یل لئ اھقراددتشر یر سس ےس دیس لا شر نر لا نشر گشاد اتم ارو ار2 یاش ىل لم ا اب اک

 تقرکل اے لیٹ ے ال نا ”ے یو دیحسزبا سر نب شاد ایک ی اھ یار کر قع ےس ن یک لاا ےن دہ ع) پاپ ےک

 اي توک

 رک اوا اد نی ار لت ے ار لگے( ریعسوبا سیر نب رجم نب لیئاسا نب ہڈادہع نب)لرھ ا اچ 27

 a نار یوسی تسر کد تانے تییصم یکر یقوکل یگ ساراو ہتشر لا رسم امار نر اد دوو اوضر چا

 0 روا” ایگالچ ۲راد کاپ یا ساب ییا باب ا ارم نو یا “واشر” اطلس ای داعم تموت ںی تار

 ۔ایگا تسدض کب ر نا نال ار ہوہکب ناچ

 ے ںیرظنکن اما ر لوک لئادوا کت کدی یکن اے مادا نال کک ٠یم تصدخ یکم لاسولا نااطاس عوام

 کلاس اسب ین بر غم اتوبار ےس طانرفوای گدی ہرطخ ےس فرط کرم اعونب تاودوکو ریال رحب ےک ساید

 یلشاوبا نب ناخن نیم دوا ےس باج ی ا ا ا
 ںایدرگروماوک

 ت ایس روما یم روا اھت رک اظ ااکت سای رو تم وک یک یا ا ییہ ےہ یوا سر یم ہطانرف ںولو نام... لپ کل بسا ناطاس

 کود شی ےیل اچ ء ایدہ ایپ ہرطخےک ماعضوکس ای درک ورشان اھ اگل ےن ںولاو ےناھب ےناگادعب ےس مترو نر

 ۔ایگوہ پتو کس رول وا کرار ےک سارا لب اساس

 ے در ناک ہد ےئم ےک ےس نیط ال یئاسی لر اتاق اتسوک ھر مت هام است تسولحی کس شر 3

 جا یی فذ نوتات کره ےت وک وا یا رٹ یر نت نار کیک لیپ ےس ںساوجزوا

 هاو کف سرما کرد کن تا یح ےک رکا بھ یو اروا تسرد کنج ناماسروا ر نوار ا

 کی تم شک ات زنش طرف نواب یک تبدن یک کپ شی ش ؟یداو'”



 ۲۸ نور یا رات

 شاسی هم تست تند ورد رونا رک یئاسیح ےن برخمواشداب دعب ےک یا لار لیتر ولرم
 وا ایکو رعد کارا ذهاب نا تقاطع هاشدب لایت ذره چ اچ ید لب ےک سس ءاشداپ یئاسی ےکارکراوسرپ
 شراب ارس اہ ےک ران یش ت اضوبت ےک رگ سود ےک یم کس یمالسا کل اھل تع کاپ دارت
 اا رم تل اپ فرم رب یا نوک نادا کک رعب دعب ےک ےنرک
 و خر لیفان را ی لر یر ہقلا شے ے۵ تمام سد شد
 ر” یہا کاپ ےہ دیقدحب ےک ںونودنچ وج اتوار ےک سا ی روم ین ندا اگ اھ ییہ کش اے
 5 -اگاجایکن ایج لی نے ک تایلاعےک ناوردمتن ا

 سیدہ ۓاڑب مدق بناج یک ط ان رفت سیم باکر ےک اوج ھتاس ےک نوا راس مچ... ما کرک ن اطلس
 رج اما رام هرگز کاپ جاسک لا لوک نرو ارام يک کس کرک جا

 رکل اد ںیم مز ےک وہ اھ یس اوا اذ ےس ےک کارو یر توکم نوار کت موکول سیب طانرفرکے

 لاسدنچ مچ ای د لاڈ سیم لیج یک رم ےک کر ایر کوک وفد نا ےن ہن اطلس۔ یئگا جہ اٹھگیکل او زرپ ںورسےک ںوٰود نادعب ےک سیر فی
 و کاذب ےک وی ھی انب میم کن دہ این ا فور نین بنی لار نک ورش یر اےک ںوفود ناردااید ورک نوء اج
 اس یار رقیب کلا اإ راپ رے( برغش )ر ب لکا اطلس ایدرگر وما پ تسرق اوان فلل نک ن 2 سو 4

 2 برخم پاش اپ دعوا نوار اس لالہ کم اک یادو برد ےک لااھٹااگجمتموکح تر ارم یھبےس از یک وف
 وا اونو ی یر زوال تسوات ی لوک نا تقوا اقا شی ب

 رواہ اش ز روا ور ماد 7 چ کت افب تس شف نره شی ے هتلالج :تواخب  هاشداب یلالج

 سم ےس السا سرطان نر نیا رک بوک شفا ئ اپ ےک ساروا یکی ےس ہر ےن قال ےل یار ورا را
 یکرااب رپ ںوقالم ہضوبتم ےک سز افلا ےن 0 'ناطاس ہم انچ یکت ساوخرد یک گوارا فالف ےک ن رو یہا ےس طناب کاج

 دا اردا تاکی نی رواد اتے لامن را رت رواہہدباء ناپ ااش درب اروا نارو واں وضل روا یارک نو کں وقادردتمرواو

 ناید ول روکا ےک اولو درک ےک یا روا ایریگلاچ یک طر قت دره اپ رپ یو ترور هوم ےک ناس ےھت ےررکت یاکت یار روا

 ۔ایگٹوارکےن تصخ ام ھتاس ےک یلایماکےک رکا بد

 ری ریل نج ںی سا نادم زج اخو ج ایگالچ کاج ےک سراتو ال هرطب رک لا سینی طماخ

 مین را سن فوکے نیس فس یا. یدک س یاری یار کت ماش یوم کسر ملا لاری سان
 ےک یارب رھیا درب تے لگ روڈ سامر ویو ہ تسلی یم ےب اتم ےک ارم اچ یر هک کہ رطب تا

 اوج یک وقت کس رو یک او للت ماع ن اےک کلم ہرابود ےس یک ا ای درک رھے پ هر ےن ومنا نواب ئاج یک

 ک رتل الجو نا لے ناچ ےرام ےک اء الا ڈرام ےک کر افر وک ارو یک رضای وت یک و زیبا یر اب ۓتا ےن ون غ اب

 ذرات وقت ام تک

 رواہ ر ورع ےناھڑب ن روا توقا ےک کر اخ ت میا فلات کور طار واو اف طانفن اح )جشن اطلس.... :تہاچ یکدم ن اطا
 هند یو لوح مان انس طارت لاد ےس کاک ۔اھتایک هایم ےس ںونارمکح یک ڈاسعوجایدرکف ورم نصب جارشوو ےن سا

 ابد اقر تلاع یا اولین یک



 لا م ٹال 2 نو اترا

 سرد کی ی اے سا ےن روا ںی یش وف کتکیکہرطب ےن جس فاش اپ... :وسنانلاروا سس سا

 7 ایکماق لام ےن پاب ےک سات اہ ادیپ یھب اکا یآ ےس نشیس ساےس توجه ی ہددپ ےس سنا رلوہ تے

 حس چو لاو لار وا اي بج مئاقہلسلساکی ئی رنوروا یئاڑلیکس لغو اشرواوسناففا ئل سے یک در ےن الا اک ت طلعو

 عدس اب دراین مت نا لو لی فرضن فف ےک نا ےتالع وقت تب کس نارگیل عش “اک وہ

 ۔ج ماقدر جو گیا اپ تام الت رکن امہ یو یارک ایج

 تصوک تا س ےس لات او ماکسا ےن نوا ناطلس نب زادہ ن اطلس کتو کک کے لاحاکب رخم کول ....:لاوح اکب رم کوم

 لول یا نب نیشیاادبع یرادرس یکس سنا نا زا ںوذ نال ایگ درس وام کلاچ ےک ادای مر انار ہنی زے تنطلسب

 تانک سس ناتا توں ا( تراک الت تصدضو کد دا کیر نت بس ناطاس )بهرامی پ 8

 تاطاس ےن نان ایکو ہادی ہرطضوکن اطلس ےس سا اھٹای یک اپ ۳ سود بی ےن تاود ناروا نل گرم ےک ناطلس

 ایل ہصح لوقحم ںیموا فو نت یکی یکے اور نرو رم را ےن را نیا نالا یش انچ یب ےن کہ توا رک اپ ےکر قا نا

 -ایلرکرافر کیتی کرو یھت اکو اف ے تلو یبا یکی اروا یھت

 تن ید باک ارد لپ تاتو رح یے ری. ےن یاد ناطلس بج رپ... لادن ریعسرو انس
 ادرک( رے ریقوکں ولیم نی نینلادہع ےن ما نبا تقوا سم اوت دلار و زا نبرد ارمزواکپ اب ےک ار اپ تک

 ادم ادبی اسرار درب کفر یو لوستر یر رنک یاب رک ویزا نبرکوبا تمام زو _

 ین نر یم بارک سا ایکن الت کرک روام پت کر نا رز
 ریس" بس لو اید راک سرکار رد کارگر اوسپپ لوک ولوو نا نت نبات یک سا نہ وور تارا

س توریست نر کت شر یکم یک گنج یکنازورروا یر اصد ےن
 1 ےگ نج

 راستاد کت نضاس ارزان یک نان ریس: سنت بر اکر تا نما ناطلس

 ےک زی زنلادباطاسد الوا یکن سوا ناطلس سین شروا تر وہ ۓس :رصاوم کک العرا ںی وں اھتایکدناوررب لب اتم ےک روح ما

وره نان ےن را نیا ناطلس۔ یھٹق ے فیکس ترس سرود
 ثم زنم خرم وک اروا ا

 ااو ب یف یک رک یہ یکن یا یکے ںیشدالوا یکن اوبا اطاق ست لس 220 رک

 دمروا لا را کا ناطلس وا ا ساخ ییا لوے نان لو ل اب ج دعب ںوند ےڑوھکےج ریتم روا لوکس رج

 ارد رعوروارا ا5د

 بت 8 کتا س ایوب ےس سی او یکن سوا ناطاس س ناتن چنا .:تمیت کما سااولا

 ترولعس فوج یھ بج ےس م متکی تیک ن ایہ ود ہے ںیم شیپ آی یوجینام ز ےن ںوناوج ون ناء یکر کت می ر اپ ےک اکل اے

 ابا ناسا نا هل ا- ساله تاب تی رقم من ساق اب کز تایم

 نایت سلنا راد تان تی قول ارم دا اس کاکا اس دیک اکو المپ دعب ےک ےب تیم کت اداب یبا ےن جا

 دز سارا یو زطاس مرا باس اولا اس تب روا سرقت روا فتا اند ےک ںوگول ناروا یکیق تو تره یکی

 ات مکس کد نا ماکرہ ےک ناروا تقاوم یں ود ناوک داغ یلا نب عناد رو ایکو ےئل ےک ناثع

 لایلاوا ناطاس ےن تنطلاسلارسزو یزاذ کبار کک تں ابی تال کرک وک "سان تموم بسا قر ساف



 لارج... مارل ۲ نورلظی سرت
 واست ایم ال هال ی اپعلاولا نا ناطلس انچ ورگلاولایباچ یکی لت قے ید لوک زار د ےک دات شردا کت ساوخرد دکن اےس

 یارک یر وا ای e تافامضم ےک صدا شار امت شفق کت کئ انم تاسےک سا نک لفیمیلا نب ینٹلاربکءای اوم لا: مت
 دار اتسر ماقتاک اک مرک کات تایی ورع ںیم ب ج آے لپ

 نب ترو کرم ناسا اوز یے یس و اک روپ ےک اب .ںیگجےس شا ام لاو
 دیگر لوں ناےماتاولا یب ناطلس رھا اکا 2 ر قرط کن اات ےک یا اد با یک اےک عرق تر 71 امو لق ا بر که اتم لرد یاسر شامل ات دو ےن یارو ناس یت روک کا ںیم سود 5 ییا مات اب ھتاب اک س ا سی یئا ٹو اھت ات ہد وک اذا مما نیا ناطلس اگے ےک کی روا راک یار 7ی ال 2 شام یاو ناار کی ا ناروو کا٢ یر مق دور دات ارم کز زارو واب ز لک س ںونور ئ انچایک ناور
 اطلس تام لب مر یزید زاد دون ےن ںوکولدنچ نارود ےک تاحاد ینا تا حان کس اسم اوناروارمتا نیا
 ور متا نیا ںااعاس ےگ وہ ایم اکے روط لما یک کم کیا روا کد سرچ کجا قاچان سران ہا ناطاسروا ی اپحلاولا
 مالا ےک سب اعلاوبا نالطاس تا نان ناطلس ے ےرامشاد کیری وکولی ےک درک ار او مر دق لا ےس فرش یا ناطلس
 نیکو ات نی درمم یب تل

 ےس ار ےک ای رد شاس ےک عوف یئڑب کیا ےک ےک رکاط عہدہ اکترازو یکل لوکی ام نج ربدوحسمرواایکب قنوکی نار انچ .....: نلاططلحس نب یوم
 لب نم هه ترس ناف گدی تعطل نرگس ےک یکدنم الف ےن بسی اور فرش لس

 ال چو اج یک اف ےس دق

 تساوخرد یکن ا ےن ساڈ ادب صایےےک لوخددنچ ایلرکو شام تلف تصوکاراد ےن یوم ناطاس رقم لا اناک یوم"
 و دور ریز ی E یوم ناطلس ین انچ یک و ۱

 یز تیاروااد# زر قدس ناسا عزا داوارپک ی رواوتيا لاو بچ قو او شاه
 ۔اگ ےن رک تفامسےس

 ںی راس شان رو این نایسدد ےک کافر یز اترا ےک ٦ے کز ات سا لاوبا تو سش :یرادق کا ح9 اعلاوا ۱
 اید ناو با اکیا موہ نال پک ۳ طیور دوا شی اچ ےس یو ناطل تبیس لول اره

 ے اروا آش کز اتے اف ی ۱ک یوم ن اطلس کک ت ں اہ اھت الل اڈ سیم ےن اھچیوکں لا ےن یا ےک یکن اج :یرافرکیک احااوب
 اجبار انا اطلس نا فا رئاوکس ا ن یون اطلس ای درک وک ب شاہ یک اف ےک کرا کوک الو
 اب دکر یم ر ظا نہر فل ےس اہک

 تاک افسوس زوے سار یو وہ تپ ESE E قلم اک یوم
 ریست فان نبا اطلس رحب ےہ ریہ شرت کد ساید اسرار د مدینے ادب کنش
 ی ۶ نمد سم و یا ید راشو رف ل و ایکس وم راو رب تسد ےہ ےب ر ا ہا ناطر“ ایما ک۔لاطم اکے یت
 ےک رض ری بت کیا ےک بسے وول ناچ انچ ایدراھپ ا تواب ولولا عنادخ ان ےک سئاروا لویماح ےک را ا ن اطلع ےک کش ام ےک
 یواش تواب وج اک بس نان لس دیدی ست رانا ش سالاد 1



 لقاح متلب INI ىنورظںءا 3 ۲

 رؤااوہر اح TTT ET وم ن اطلس م تمر کرتا نبا ناطتسر و کر ۳1 7 اور تراما

 نوے را ہا ناطلس چ انچ ںی دام رف رر ساف )رو آل یہ دوج وم ےک ساف توک ن ادٹاخ سیم سڑناوج ے سش وکرل نا کیت س اوخردیپ
 ےہ ےس ںی یک < ے شیخ یک حت اقم یھید ٹو ایک اوروار مہ ےک ںوگول نا ےک رک رقم اف یلاووکن سنو نا لا ریحان
 ںی و یکے شان نچ یکتا دوس مت گاه رشرشايخراکهرشراو+تصتر ترا ناطاس فنی[ رتبس عام
 ۱ الروم ا شر اھل اج دوا درک ورخ ےل ےک مات کوایک نو ےک کوا بم

 یرلج اور موس نقوش کل اقا نو نان یر نا ارد :لازتااک یومناولس
 شا. یاقوت اف اطلس( وکے یب کیا ےک سابعماوبا ناطلسرپب تموکعیرکر کچ پت وکلا ادروا ایگ ول بناج یک اف ےس
 2 نان ناطلس ںی وف یکی ا نیباووع یک نو +رزووکے اےک اق رک ےن لضفأو بما نب ناتعولا ناطلسردعب ےک
 ۔ایگ نے تام

 ںاوآ ویت ےک شا چی کت کو ہک نب حا مات نطلسر وم ےک نانغا اطا یا کا یاب ننیاروتسروا نازعوبا
 ل یراٹ افل ےس تاد لا Ji رن کال ےن اس ےک یخ یار واایلر کر یر کرک قوم ےن بس ند ییا ایکو ایپ لاردا گویش ےس
 یک ر ہفت ےریم تمولیک طر شا ےن کاب نہاد رخ ایدہ درشت یخ یاب نرو را نان ناسا ےک سا یک
 تموم را اپ ےک یک ام نہاد وم سرکل ککے اگر کش یبا نانعو با ناطلسریانچ کرک شی یکت اما یکن انعوبا ناطلسم
 تی اطا ےک مو ی نالے تھوک تاو نیک ےک روا کت جہ دو لیپ ےن اب ناو گو اد ںی
 ےن تی

 او ار تے سام دا 2
 ےن سا اون ا اس شل هست رخ کسر ید ناور سس ار کس بد بمب یکی اف رے د ویا شا وار رد نیک
 قنات سیم کانال طعام بیطب یار یس تقو ساوج ےن عوف گرا کت ناو مکرر بس ی ےب
 ایگ ول فرط یکط ار فیےک ما نداد« یوم ترسم ےس ساوک

 ںیم رافدوکن سا ےن خفی کام عبد روح اب مرق بن گاف سیار نااطلسرحا کس لا. لقب اکیا نیرو"
 ساحی اویا یدو رب درک ورش اشوک ںی ےراب ےک ےناج ےس سا علادا ناطلس ےن ںویرکشیکل ابقتاے ںوزینرواراو

 هتک ران ابا ای 7 ار مت کرد لایکب قت ےن سا لادبا ناطلساو اٹیک اھپ رک ارب نب کوہ
 ایک قوای روا نر ۶ نوت یر عطا قب ےک یا وا الا ڈر کوان اطلس ےک ساز ین روا

 اچ سال ونا نیا سروا ایگ یم اکہ وکرم ناطلس برخم کماراسدحب کس یا کیم... زار یس الاول ار وار نان اطلس
 سایر تی هردو ناطاس تسوگ یاری برگ پا ےس بس ےنرمان با اطا سرکاری کس لالجو
 ۔ےر راجو ئاقرباربدامتام ا رم ںیم ںونود ے رد ےک

 تو ارور ناس سفر ریت روا ت زر صا نیا ناطلسدحب ےک تاعقاو نا......: لاش اٹل ری ود یر ۱تا نءاناطلس
 یک ییا ےس یارک ےہ چای کک لولا ےس رام کج والم ےک دقو کا رکو ںی ت یم یراوشدوا تبیسصم یک یک نت تسکین ٹا

Eےد ترورش یم سان فارط  



 لقاح. مارل AY نورلظ اترا

 یک روا ایکو مولع لاح جوا ادوار وکلا بج دعب نایک 7ل یئاو ان فرواایلر کر خر کوک اجالا تقو یا یم تل رت انتا ررر ن

 اگل ےن رت ووت ودی ےس ےک دداایدرکاپ اب رآروف نیو ہ تباخ یانمگے

 7 مون تر الحسین ۷ن اطلس فرط یک خا سیب ےس ہطانر خر تا نیا نایطلس تقو س و روا لاي کرد
 ءارزو دالواوج ےن لور شام ےک ساکت تاق امن آدرس یکام نمادوعس ںیم ند ہرا ام نو نر س رک

 E یک تم رج اردک نت سرچ ست سر کوه من حاوی توس نا
 تا رر

 نا نو بس نا سیو نا تلہ یک کار روا لر رک قو یاو س ےنر (A را نبا

 ۔ایآٹ ولرط ان فروا کوے د توم ےس ا زاد لباوم

 ہدرگواڈ )لس کپ ےک اس اس کک تر نا تک تم
 مولتی تا کری زیپ تاتو ےن بست یر ذی لی رکا ا دم واہ ےک اےنپ ا ادا(

 تا ےس زام یکی یاش ی یوی ام نب یک ےس اک کت تہاکشب کہ لاخے خا ا بادہ ےک سا لیلا
 لی ےک رر یوم بیبر ال اساس را امد ای لپ ےک تصوکعی پا ےن جایا و اھت رو دارااک نی
 یک اچ کسری ایر اھت رخ مگ شی ید کیسا نر تام کای لازم
 راج بطور م واک فو ناشي اساکپ اپ کس اوج اگل ےن رک الاس رپ یصاصخ جت مار ھا اکر اہ وراکےک تطس  تمولق
 -(هرما یلع بلاغ هللاو) بس ات

 رپ تموکےک بوصا تلور تاعقاد ےک کٹا نار کک نار را رص اوم کیس اھت تود کج تالا ےک یوا تلد :ےتو ما

 ںونا راس ںی سائد چ وج یہ کے ریت اعتاد ےک ںونار کک ا سیع نادر ق یکے اوہ مولعم بصانم با رک پہ ےھت شات
 ( میم )ںیہ ےت لوک رکے راو زانو ع االام ےک تواتر وا بانا ےک نا اڈہ سیم ںوڑپ ےس فرم

 روا ناو ور را باتکف لم یپ غم نور نا نر و اکنون مست کی و سیتروو یر 1اک سیا

 یک ون سط یھ ات یکم السا تصولعی کس ناوکس نا ساقی رم وتو ماکت ساک وب علت سا ناب زر کفن ا زےک
 سا جنم کے طظ ایٹ ات ترک یل کب ایکل سا یھھج مرگ یم انچ یک آں یئتب و یکے ن رک اک تس الاد ےک ید الج ےک ںوفاملسروا قر

 3 یر قلیان تسک ادا نت اک اساسی سنی یی
 تاصقخ روا یم ا می مادیت ہر یجانمتی کھ وک ظنم کت بک ساک ب بر ظان روا تاج ہر یقاب یم ےس رت ےک راج سا سن

 بسا نرم صد ی نت ودح اےک ںوناراسمروامادسا سیا کیا ات اترے دب ےک رکا اتا بات

 ۱ اھت وہ ایچ یش ناپ ییہ

 طه نا یکم یخ یار برن انس من تسلط لری یتش رر تب کس 29

 ری رس فی لا لس ندهد آپ آے ایگ چت لو ےک نا ع رک کوا بک ی یہ روات ایگ ر اب صح مہ اک کک سمس

 تاپ مکه ڑی یک ککے ےک ںوناملس ےس ورح ےس سالک ناک ںیمای سج سید وکرظنم سا لیپ ےس

 ۔ے اج ریا ںی باتکل سا .٭

 او

 هاب دعا



 لقاح... ماراپ AY نورلغن اترا
 23 E و رش ےہ یو سہ ےہ
 _ کک طح الآ ا چروا راب رب کی مالا موق یک ان غ ںوہاگڈ یکت ربعدعب ےک ساےھت

 تایل ڈر پ کرنا ن زر ےن ںوفارلس مکی رنروکرود ےک یکن ب ہلبحرکں یہ تر کسر تی یزاردحا نیا یکیح ...:حرو خاک لب

 یلص ںوہنا کب ایگ تک کس اارف نیم ز سور ” بالی اک ی ایج وند س قات اقم ےک علا یم ںویناسیرواو

 ي ییا تو ساقه لا تست السا وص کارش ورد کما قی ڑاہپ ۓاوسروااھتای کرک راوی وک ےس

 یاس کی تاب رات ڑلبارپب ےس ام المار رکشہ ایک نب زا رکا چ یا یت ق یارکےنوکںویمد وس نیت تاک وق وفم ےہ ستنو

 رول اے رور قا عا 5 مالسار کفن کاپ اس ادا کتک ورواررم سفر مت ترش یر

 یاوکں وناملس میک وا ےہ رددنزر کٹ اچ ٹاچد ںیم دلت ی ڑ اھپ یلردقرواراخ کی راد کک اا گول روال ا ےس ایک نا رک

 لکه او نوا ری ش روش

 شرب کسری نیک د ےس اسود ایک م ےک کر ب یکن ر طی ا لام سا الب اھ: توم کے اب

 لو کر روش تم رسم آے ںی اج او کض ں دل کک ترک ولو نیر نج

 اب باورم مشی نا السا تاضوبت متال لک

 ںوناملس ےن ںویئاسی شاد ہک ےس اترے ےکر صان تفالخ وار دغ کوو: ے لغ لک نویاروا شرف

 شا ےھت ےئوہ روا لے وارو ی رف کک ایل نیپ تیسرے سود ناروا بس نا تسد ےک

 اقای قاب لک در نر شور کرک لاس ہشوط طرح یقرشماکس لئ! کر تڈ ےک ںی لس

 نونا رے ی وری ےک دب ےک سلمان نوا سی بس. :قالعالہپ الو ےناج انیھچچاکں وناملسم

 یی ۰ لیم اب نشاداف سی تے ا مارا کرا لک ےک لا تاس یا ےن شنوا یت لطلطد وانھچپ ےس بڑ ےک

 کس و نا روانی ورش اترباکف اصناو لردع ھتاس سر ش ادب ےک ےن رک ضرب ہلطیاط ےن وزر یت انچ طا ینار کج نونلا

 لر لول لار ان ایت تر زوکں وکول سے ےس راج ےترکل وق بہ ارگ دزو لام کج اگل ےنرکی یاس

 کد بی لود رانا اید زا انب ےکرم لی دبتتروص یک طر جسم اچ یت جا یلوالا رام . گو« نایب

 ۔ یکن وہ ناہزاوآ کی ان ایہ ےک ناروا یفکیکم اف یش یکدیص ی یش

 رضق ےک ںوفارلسم یھ یضلب لاس یارو اقا نر سیم ا۵ ےن ںیویئ اسی تسلط و. اکو وکیل و اسیکرواریشلب

 ےن ںی ا آم گن ناری ات تیک دیس برای ر صا کے لب لو است تو ساقی کب

 لب ےک روک ہضلب لا: ےس سین تقاط یک یا یکے شب سیم مہ دوا یئوہ عفاد یل راس بس کرک

 یاب هک تاقاط شوک

 ہک نس ےس واریت برق هراس ترم یل زار ما یار شبل اا بج... ی

 ق اب یا ےہ لکت یب ےن ہزارہ یا” ےگ لی تو اکت وم یکن ید آر اچ در توش لو یر کے

 لپ رب لس نو لو سیتی یار سلولهای نم دکودتا ےس مالسا ق

Oاوہ تبار مد ميوه درک ایر يک _ 

 نوبات رک طقم کب رشد رب ےھت ےک اطرب سیم دم٦ ےن یکاسیح شابرارکس یہ پت نت مالع لب زشر



 Ar نورلق اترا

 ساید رم اک وم ت جوت وا قور ےہ ےک ےس اجے اے ہی دو ن نام فسا لس
 ی فالخا ل ھ شلعاےس یک کن اماسےہلروا امار نارود اے ےک ہرا ایم کس ند اھ یورک
 فالتخا ےک ںی ؟ےک بش لا ےن ںوئاسییرخ لب ماکت آلت گراد رخ کس اول وای
 یر یر لر کمد فرش لک کنه نرو کیس ای
 ر ےگ ےس ایا ایپ شیک و

 مچ ڑکناوب کیااھت آی لاپ ددناددنا ےک نیم زےسرہخ رھ ےس ہیر ذ ےک کہ ھت ۵0ے قافا کنان
 ن ںی ہیچ انچ کب لط لا یکں وفاج یبا فرصرک اب و ی ی aT کر
 یشاقروا نون دا اید رک وکب سروا یک رپ دب ےن ںویئاسیع ے اب ےرشرکڈوھچر زد لام ردارش اٹااراسانا وا
 اگل ھت ےک ںویئاسیم باساو ام رانی ۔ے وہ لاج ےسدعقاد کان وخ یک امت ےک ںوریمادنچ ےنپا یکن

 یک ر ر ط ی ڈ وچ ں یر وک تم ملت نوای ےک یقروا لآن الس ےک ییا ہیر قاش وقاد سا رضا رطسقرس
 گلف کس نو سیستم نوک دب یب نامغمر دوام ےک ای چن ںیہ لام کک آتا ینا سٹی ںی ار و
 رپ قنات ے ںوناملسم ںی ھے ےہ اھ وسط” واہ لیطش ےن مالسا ناممشد کے ہ اتھککع یا نیا ۱ :تراع استپ زم
 دھرے ا ےک کا رکے ادرس لو والت الا ضد نت اب سلوک ا سی حشر

 نان اقا قاب تاد رص یب کوچ ر زہ اس کا یی کاتر نا ایا سنی اپ روی رم
 ےگ وہ یباقرب یم یش د ل1۸ اب ھ۵ لاش صفہ زر دادید مکمل رد مال نم سید ا حر
 ےن ںوماسین ےس رکضق رو "ایر دق کرکے ںویتاسیع وا ۓئ آماکن املسرازپ ںیہ سیم سن ی آج زن تاو' سی حالت
 ۳7 لیا لا ےرھج رہيں بے زوال ورش یی ردفشپ فط یکہق ددیمہرم زج

 ناب نسل اسیر فر یک ںہیں خلال سی ح۳۹. ناو عبور شرم زر کس. فک شنا
 ءارميا زو ناما بکر ار تان تا سه رخ الکل امضا سما قشر غ لک تم ل
 یک روا یوم یی اید المب ی تاداشراروا ن آ رد تاب درد اا ےہ مودو یا ب٠ ترا اا
 نان ایت نامش ده راک قطعی ےس سا ےن وبا بسر اوتو زوایای کات ب بس
 کس برف اکو سد تقی کس برکت ره ے راق ی یا لا کی 0
 دقت
 میدی برتری سا نرگس سا ع لات لک صاف - .:یرپ لیونل
 رب ےک ےناج وہ و يمالسا تل سه حر لا ایر طا نر کٹ ےس فرطلدر اچ مال لایک ںوئاسیعپ ہیس
 تاک ولو ںورپشیئالساےرکیددعب ا قو او مالسا ناسخ روا یورپ ےنایپ ۳

 نامش تنو شا یوروا عشق ران نار اھت ایگ چ ےھت < لات است عقد لا .: طخ قالسا داز آر ماو
 ےتاج آس یم گنج نااریرم ےنلیکے اس لیتر قطر ارگ او ا رر ںی یر طخ اک ون ہطنلرہ تقورہ ۔ےھت ےہ رڑلےس مالسا

 ںیہ کوک ین وک اس ادا ےاج ایا ےل ےکءارت اےک یلاپدئاےک نزیکوج ںیہ کردی ) ءاھا اھیل رجیل ضرالا یفرطحت ةمبظك ةءانقلا ...0
 (ے تاشو کناف بات رگ )۔( دراو برق)۔ےہانچ ہتساداکے اچ ےنآ اپ داد ناک ا لو ناروا: ےس اتا ادو باک لوکس رصد



 لاواصح .مشنلج ۰ 8۵ ۱ نورلفى ان راج

 نی ہت روا یک تیپ اے ںیہن میت رج قرص لو 7-با تس نر لا ناتار هو لب جرا
 ترف یکن موج برضم ناطلسوکی شٹیت ا نا نا غشروا این ڈادب یش ماحابات احا ےس طارق اطا ےس چ ےک لکا

 تا اور ےل ےک ےیل سیم

 قافنا۔ےت لردیچ ھ ال کیارواراوسرارنہ سیب ام طرف کی یار کدو. :تسلقک ا یکں ویئاسیع
 کور ےل نیہا ئل ےک ںوفدنچ پا سچے ںویماسیمے لنکس یورک ہت لوقتساوخرد یک نرخ ناطلس ےن برخم ناطس ےس

 ےہ لس اویا وکر عب ےک یب وطاب زو طاس ںاوت وکم ےس روفر مام کوج ےک PE LE سا و

 ساک کیو ضرب سنا نابالسم ںیم تمولع ئےک یر مہا یر ا|خ یرصندحس نی رب یل نوا ناطاس ....: رود کن اولا ن اطا
 نا نام لار ٹا تلک موگو ترابا ےک لغز سنگر اب کس لا 2م هک لو تم

 ےن ہقلام لئاروا۔ایمگالچ شاپ تک کوک ویت ایپ وود

 یو سرکار قایم گ آی داضدہتف بس رک لا مرک کن شالا ناما
 اھت کر یتا سیمہضحبق ےک ںوئاملسوج م کیک مح ےس اےک ینا یتا ےک یھ لو تاب ےس اولا ناس. :یرت ج یں وناس

 یا یت راجو ب ر انچ یکم وف ےداراےکداہج رپ مالسا ناممش ق9ف ايک یو توکو اد ی اھڑب سین وف یک ور یارک

 7 و بر ےک اروا اید انا ےس فوخےک کن ےسا ےن ںونارمت

 برد بط AEE ایم پت لوک ای ھدادحپ ےک ئے ا :ف رکا س لو اسب
 -ایلان ی وککاراوایاوک لیس شرو ایلاووک ی لی روا

 فرط وف ایگ رود ےس رایج روا۔ نو :یرادرگ ین اولا ن اطلس

 بیپ ران ش مارا شات امشب ایت کن تو دروس دو لک ایر ییا ۱

 7 11 او نارھک لسی بارک ام کن اد اول و لس پا لات ساب دل رکا ہو الم لا

 دین ری یئا ممت یک برنت

 ےن لاوکیقفنروا یگ اا: سارواالرک رعایت مش تبدیل. :داحاهراپ وداکل وسیع

 هو ین قم یر یزید کد توکل ایت ادا توربو کس رد

 سن سی یاری ےک ایا ںی اہ ود یکن لا اطا :فالخادی ید کا لب نکا

 اق باہ کوی یرسود یبا نالی کے ےک یکے نجم ےک سا یت رو یر یئاسیع ویب ید روا ےئش ٹپ ود یھ ان فسپ رو ۱

 ود الوا یکت روگ ایغیمور نوا ناطلس ںیہ کا شب نا قمر بوک ڑی ود ایز ی یک کپ ےک یا کرج ےس یب دور

 ی ا ام پس اضروا فال شاپ »اما حس شش اے دانی ہن کک باک عج اتو تنے ک کم مود الوا یکی ویداز روا نام ییا
 ا خاک ا لا او اوہ یرسدد ن

 0 5 ا 7902 اقا نور اا



AY نورلقنہاٌنرات لاصح 
 نت + ی تحریر تی

 تام نادان ناب کیا اک ط رد یک رار فر طا6 ویی یی یف یکرب رپ ییا اک ں وگو ا... :نوخو تخ ںولاب رد ےک ن اویا
 8 < ار و یک نم دارا اومدم 1 لپ یئوہ ور شڑاھچب ٹی یکی ئاڑگ نوتیرفں ولوو ایکن بیام اک ی وی ایت یک
 _ےڑر آالچروب شم ورم م ےک نیل وک تقول راجا ورک نوا بیس رھا ےس یھب یب تیک سد یا

 یردرتکی ٹیم السا تصوکنروا یقات ان سا ےن ںوہناونی بتی کت اعقاو ناوکں ون ارم یئاسیح ....:یک اش وم یک لو اسع
 ات او اول لم تشلاصم نام زرگے در کود دوااباھڑب مر باج یک “مج “ر ےک رکل ضا ںیم ےن ںوبنا چ شک
 عترت لد نزن سرش لا خرس رک ی یا ردا ےب فرط کیتے ادص! ےک یا وک ا
 شید ورک مرکز پاکت رانو لک کم کیپ جا نا لا هوس پل تر باوخ گلو کد رخ یکوکی کے ن آ
 پل یارو رشت نوا کا اک ےس رش ڈو وکی اپس اول 0 7 7
 ۔ایلرکضفدد رتالب اھت ںی شرک

 ےل ےک ےل ام ےک ںویئ اسیر کوہ تار کب س ےک بس لیٹ الطا کاوه کا ا ومفا ابا. 1 سا تیم طط نر لیا
 ریشرکے لن بابساو لام یئاسیع لیپ ہہ ردا ےھت راوی سی سا یارب سد ںیہ ےگ حڑ ہوا پ آہ رک کن ارت کوتاه
 ارور اماکن اس وام کد صادرات دلت لس

 لپ مارو درک اھ چ ی( ہہ )اکا تھم وی ۳۱ :لماکن وار رنا مع
 لس نوا ۔ںیہ رج روصکل جم ہما چار آپکا یکں ین نا ارد وشام کی کدر قے ن لوسوس اج رن ءگدرگرنب تفرددمآ

 یاد ےک کج روا یا خب رکی اکے آے نا اسیر < تر آے نا وکہ اح اوج ےھ ڈ: بعاج یک یو اروا۔ انا همه نر
 ات طرقا ورک ورک لاک لو امت تا

 یش اون یک درگ تب کیا کل اب روس اس فسا لاو رها کس لا :یتاوروارب ایفل شما

 تے رای ں ونا راس یو یا ۔ ایک تل ےک ددم یک ویت میت ےک مام ےک رک ترم وک اردا
 در ۲ی اخ کش کوہ لئاد ںی سرش ںی ناچ انچ يک تو اکو اد رشوه سوق يک یاران

 نا و اب کس یارک مے روط اکا ور مات اا یک ےس ےس ار یسک اق بج دایک شرع فسا
 ۔ایگے د بابساو لاماست رب وکن روا یک ایا یورک مار دل ادب کنار اوہ ےترور وک

 ترس ار یر اھم جا س ےک نایاب آئل ےک ہرصاحع ےک ساورابودطانر فن اناملسم ی رحب ےک ا... ہر او راپ وو اک ماج
 ال لئاد ےہ بناج سا پو رگ یا اک وناملسمی یر گیت او رب ےن دو لئاط یئاسسیعروصحےت فرط  ٘ایکہدارااگےنوہ لفاد ے

 ایدارگچنی ےس ڑاہپ وک ےن ںوئاسی نان زن لب ونوس رک ور رکےن ؟یکں ول ناوکں وت اسیعرواایلڑو میٹم ےس ںوگول نا
 به سوت رک ی آی واو روا پس هدایز نم لوک نا الا ڈ رک اروا

 دائ ٰیلوالا رام سمی او یراحی ریما یکن اروا یا وا تچ یک ں وارا تو لا... ی رخ کک کی ایت

PAsیکے وہ رک ۲آ طار غ ںی ف یامان اتچ جای ا لو یاس ار دب تہب اتق یاو هد رو  
 - ےک ےک وہ ے روش رال لش ےس راپ ےک ےس انتم لو اسم نیم ںی اروا

 ےتاجانالم یم ام ےک رک کر ار وال رصد لو سیتی نرود :رضقف ب مشول کل و ای



 لاح... مرج ۶ نورلظنا گرا
 ج

 i وت رم ںیہ ریو ںیہ

 ایر کر ارو کا ےس سیم نا ےن ںویکاسیخ ایکوہ ایٹ ھھتاس ےک یئاک ان دلج تہب نکلی کل متی ںوچئامیءروفےن پو رک یا ےک یم السار کج چ

 ڑاھچب رٹ کہا ےس ناروا ایکل متی ںویصاسیع ےن تعامج یکرسود کیا یک رغ با دعحب ےک ا... :رارفاکں وئاسیع یکدامشا

 یت کب ےس کج ناادیم عوف یئاسیغ۔کایکہ مت سدرب زروادی شا ارک ککے :اگن یے ن ںوناراسما زبان 1رب ےس کر کشا )الا

 ۔ے کالا دامجدام ےک لاس یادقاد اکر کض حج ےن ںوئالسنپ ںی یک گا برو نا راست روا

 دن فوق نکا ناطاس پا سا ےن فسی را گرا لو ین «..:تسب سس شی نی اولا

 سا هوا سرما دعب - لا« رک سیم تا کود لود نس ش ؟یداو اس ها رکاچ شی یش یوا رکاب

 سان رکاج سی ہقلام ے نوبل اطا پاب ے ڈوب ےک ناروا کر اکی تع اطا ند رکے آے تموت یک نایک

 شانس نوا کاست لث ۸ داعش فا تکا تروا افن ....: ساروا لک الا داتا یاس

 ےن وہ کبر گنج یا تاس ےک ںوجوف یبا یبا نار مکےےک و روا. رسا« شب “ر +ہیلیشا ایک راک شکر واتا متاس ےک رک راز

 تر رو ین چ دورہ ےس یگادرم یئاناروا لک ےل ےک ےل اتم مالسا نامشذ کوہ دوم ےن ہقام روا شلپن انارلسمےھج ےن وہ ے

 کدے د اف

 تروج وم س تاب لغز ارپ وا یتا اک اھت ایل چ فرط یک “کم تقو سا نت ناطلس ..... رافرکگا یارک ی واتا یاری

 یا دلت نه کرد روا اسیر نت قدس یک اب ےن گیج نایاب روس یارک ئ اے یر الاس پس یا
 فلج اد

 نو ات کس لوج وٹیئالسا باساو لام دعب ےس آر کوہ یف کتا ےک ںورادرس ںیم ر ودرید رقت نار روا سرش لاو

 سہی شر امیر ٹکا ےک سشئاواوہ تا یم اکہ سار یک شک ج وف نل ےک را ےب ن وقام ایم ےن ہقلا لا یجدعب ےک ہو

 یس پو : ۳۳ 1 نا 5

 اوج شنا نوار ناب ناطلسرپ ےھ دہ ینگ ب یم ںوصتود تموککی کرم نر فن ہنامز یس ھا توک کلان

 یر دت یا ےس روا پاپ ںوودرب رکا ن ار کج اک وقالع برف روا قام ہدادبمن اطلسروا ےت تافاضم ےک سروا ہطسءیرمەہط انرف شن ےک سا

 ۔اگضالخےک سا یھایم رگ آن تبوف مالعا نات کد وخرکوہ عن قہ می

 نااطلس انب اکی روا ایاھڑب مدق بخاج یکف ارطا ےک لاروا بل ےن نیا ناطلس اچ : کہہ کانوسفا یکں ویب پاب

 ناطاع سی ہک عم ا یٹوہ کج یک وفود یم بد ماما آھ چت ےنرکفگ نج ےس پاب ےپارکےن سیم وف یکں وع یترشوارط ار فڈئادپغیوا

 یوم تسر پکا

 ناری ڑب تب کیا ےس ںویتاسیع ےن شز'” اپ ےک لارکر کپ رن ےنرشلادبصووا ناطلسدحب ےک سا....: لقب لو سی اکر ڈار شا
E۳ ما 5 ۳  e۳  

 پروا راں والس ہت شد لب روارط ان گر وا یر ات سج فرات ےس ے دارا ےک ر اہج ے اک تاپ ےک سا تین لام دحع ےن روا ایپ

 لود لو امت تب الت خب" فارطااهترکتسافو لا ورک از نقل اساسی والا رام ےک رک
 ںی

 ایل یقورات ےب روا

 نامکی کری ہاشداپ روما چا کوہ دوتم بس ےک بس وار یئاسیع مالطا تاتو نا... رها ارھگ ام ں وما لم

 نا سیم کلک تا قت ایکو انماس اکسل کشم تفت ون یاس ت قو لا ےۓگ وہ لا ںیم نایمرد ےک ںوقالع السا سارا داد سوا ناطلس سیم

 روا ٦ رکے فرط ںوراچ ےن ںویئسیع ےھت تگ ھڑب ےک آہنروا ےک آباد ےس جب یکے اج وہ لئاح سیم نایمرد ےک ںویتناسیم



 FAR نورظنا رج

07 TITS 
 تیمار وبا اطلس اش شا ورک شد کد رب ناسا اد فسا لادن

 ( Aدرک اتع کرا یک ور الام پس الت ی اک اروا کت دع یسک ہن اتب او “ےن ل شق اشدابایگک 9
 ۔اھتاھبےک رر روسای نوت اش یو" د

 ترن ننک کوبا ناطلس لا کوہ ھت سلتا نا مرور نرم یر شانس : لا رک ا ین اولا
 تیفباق یک لاک قو سا ںیہ نس ن طاس کل اح یکت جہ رب ھتاپ ےک لا یک مطلسو تموکعےۓ نال طب رن قا وکس اروا دہر ضاح سم

 رادناش ءار عاق ےن لا شیرود یخ آس لام ترا کتاب اي لوکل ا ضبراع ور ط یک رص ی یر س
 درگ نا تم اک راماو تست

 تون لنز ارباب اس کلوپ لر ماکت سا بر. :تان کنار رک
 کتب ساک ےن کی ارل رو اطلس روا يک لات کا یورو نوک اچ ستم ر وخروا اید اوت تم
 دقیق مس ناتشر تر نا ن اطلس ن “دلا کلا ناطلس

 دارا یا تلا فارطا یتا ےک رس ب تہ ےن لمسی ۵ رواد قر الر دابر :یماش لک ں وت ایم
 ںیم وک ن اش یب ویا گیج یو شوخ کت شرم یکں وتلق ذی نامش یو ایا در سی ٹول اج
 لوکل نو دسرروا پت ال متال نا تست لا تل تسلیت اردک فن اتو ےس
 ست سکس ناتو ایده را اب ےن ںیم مافیا باس سونامی تا

 نوروم روم "لخت لق لو اسرع ناو رج یک تناقض لیت رات اکل و اسبع
 کد لسا نانمش وک لر اسد اب رالی ارد رک لندن سل ایل ا باک سرک صا تاج ا ےن
 اپ کس کیف شبا هات بک مهسا

 بیک گام تس فو توانا

 ند ےس آپ ںوقالع یساروا۔ایلرک هریفور زوال قاخم لق اخ ںوحتے تہب ےن مالم ا نات. تا اسیعریزم
 ارواب ایک راک اج سنا مي 7-0 اهدا ایا تقو سا: ےگ ےل اذ شیک ی نر نر
 یتا ےک نا یر یم کا وگہوہ یکن لوبقتعاطا یکن ا ےن ںولاو بنا

 ریڈ یک او لا دبا ناطلس کیک یف ہمار ڈاوہ ات کیا ےن ںویئاسیم ےک تکوشو توقل اد وج داب....: لار پکو لا ٹیک اک ویت ایت
 ۔کایدارگن العاپرداایگت صقربناج رک 2727 زر وات
 ۱9 و ےگ لوہا | نارا موج روا: اگ اج تے موم ےک ایات اطلس صتج شل روا سم
 ی نایمرد کس ونک اسرار نا لو« لاو لد

 فرطیک تم سس رو تصخر ے ںونا ار کک یئاسیحر اد ولا ناطلس. :داحتاے ںوتاسیمروارشاہب اکی روزگروا یرنپ تك
 گول ایگ یار کن الا لود چرب جک تسکین یر وف ان ا شہ ا آ
 ٠ےک هافبک ( تافاضم ےک ہطانرغ) نیب زایب نکی زرس رٹااکل ا تر ہقفر ےگ ےس رک سیب رپ ھتاپ ےک دشیادبیوبا ناطاس وجو وج



 لولص ڈیل ۸ نورلغنتا یا

 تم اطا یک سولی کد لئی ولا ناطلس ےس ہو یکے ناوہ فیعشےک ہیمالسا توکنروا ییدنیپ ےن ںوگولوجپ ےگ وہ مین ہقرفودےرنشا
 نفس رک اپ کمد کیک قنات ست ی را ایک التخ اےس سا ےن ںوکوٹ تروا یک ل ویت و

 تاما ار غبر باوج یک اکا یکے نیب ایہ ل اروا ےس ارب ریپ نی ایج با علق لاا اک ںولاولقروا نر زایی
 نابم 8 ابد ےد و اھا اک ےن رکض رپ کلم ےنپاوکں ویئاسیرداایلر کر ورک فر ۃفروکت وی قوم یپارکاہب نو سیم و 12 نشیرنا

 اتو کل تفت حر لات

 هند 1 0 مح تک تن و ترس ولو
 ل رر یم شول س اچ ںیم ےتالع تم تل اعاسروا تما نے ارادہ کل ارواح رشت لنا ےک ا
 دی "مگ ناریم ےس توق گروپ ںوٰود یم اتم ےک مالسا نان رواےرک

 ی 1( لت وک )ہیلعشف یاد ہکے ج قرذتتم یم لاوخ نگ شخ یسادط نرخ با .....ہل اک نت اغسک
 درب شوا اوہ ض اچ یئوک ہاں ککے لایخ لاری طلای هراس هام تان رادان اطاسزپ لاهچ
 دے روجر راے ےک نایک شرات ےہ کپ ٦ے ےک اجے هیچ کے زایی گدلرنچ فرم ےس جل ےک

 لادناج چت يک او رکوہ رو اذہل ترک تنطافط پ آے ساد کے ںاہک وا شش شوا ارگ... تاک لن ب کړ غول
 ول لش دالا رداد رول یکوالا یکداھج یوسی ےلایشقیلاو ہت انچ ادرک اوج ےک رد لھ ولے کل ام تابا یکل اد لٹا
 ںواسیخرپ ہشوارکا ایدہ نقل لم 2 یر ناهار س آج طارف کس کت روال ایر رپ

 سلول طار وا نایب لاا انچا سس شکل ول واسم شک روا اوہ ےس شام یادی نالا
 ۔ایگالچ اد تم چاه کس شر ها شور ار هوس یک اوم ٹاس ٹک ی تاب لا

 روا کب لط ناما ےس ہو کف وفرکاربھکے ریپ لیا لوڈ وے فرط ک یاوکل یف کء یہ ںی یا یوا... یش وفد یک نام

 نے رام اپ ھا لیپ ےن ای آل او یکم یکتا ےک نیک لقرب ےک اروا ےس آج طار ےک رکہلاوح ےک لاو ارش
 تاج ار "رکے ا ےک ںویئاسیئ اچ ک رک لقراکرخ اے ما ان سج ںورادارہ سیا تو ےل یکن اک )ات
 بس وسط نرخ ور در فرو مروا یل لوق تع اطا یا یک ارور الب ےن رقبا

 یزابثت 7 آر کر گے فرط دریا 2 ها ر'یرف ٹن لس ناشر فی رک قم تاب 2 : طور و وار یر فٹ نیب

 ےن ںوت امیر حب ےک یا ےس کت ر طار وا یکی سام نالا ےس بش ا نان ےدالج اکر ےک ےن ےک ںورکشک وا درک ورش

 ۔ایلرکض یلدا وان ری رن

 : مرد ویو افر سرب بر س ااا رواں اے لاحشق' یک دعب ےک نا ....:ہ اتم اکر یار پگولاروال تشق یاو
 یک اوج ے ہٹیارہکوبا ناطلس ن لاش 7۳ مرک ؟ںیاو س لاش قت ےک سا یی ادب وبا ناطلس ےل ےک هر راک

 بام اردک اباد ناب تیر ظع رنو لا یاوفخ کت سری وا ار واشر کا ید اعم اھت یر یق
 ۱ وب اپ: تشک ساک ۲ف بیا يمال ا ارغب ےس کاکا بارا ن العا یک

 تموت یری جک اک ےن رکرہاظوکت اب ساروااب آف رط یک شب ادب با ناطلس انچ .:ترماشواپ نالعااکمتلاریگربا اطلس



 ناس سم نورلظنبا ورا

 انس ون مصر یہ ے ان دیعےک نیشالس یئاسیح اپ سيب سوکت سوپ لیتو ہد اگے اج وہ اک
 ۓ ںیہن سن مساوی لا ا کان ےگ دنچ ید ق فرط لا یشئارذ ےن یواایکروصھن فاھچیوکں اےس
 نوار نی یوم وه سرا مسا مرہ اپ یئوہ جو دون تن یار ارد نی اب )جالب
 راققاوءا راوی ںی

 رم م دارکیگدانم یک رپ مات اي تا رب یس ھ7 ۸8ا لاوٹا٦ :نیزایب ہشلادبکوا

 id رط یک انک نو یر کا ادب اجرای ا یر چے ےن اف لیا”

 راد دفن ید سا تب فرات ءار لز ایپ کتب اطلع توا لم کس شدوا اک لی
 درب یک زا لا دي عمو لات رو لر اقا تروص یا لف_ح اپمو تب تم تم 1 ایکوہ فورحمدہجودج لاک
 بسر مرگ رم ویک راتو لیکل کز اورو کک یب کدہ تہ انچ ۔ ۔ایگد اورہ لظودسر برکت ال اروا کد ج وف ےک

 رار کرام لسا

 در شو فطر انا ار دارا کی يا جوار لاک 7... هریاحم اکں وفاملسم
 ب ےک بس لی امر تا ارزمالسا نان ورت 1ک یل ںیم یکداھتادوا یقاقناےس بسایک وں والس ےس قلا روا سلب بل

 ےگ زارو ن

 2 ا سوت چو طاس شال ) زا... کاش علوم یر ا یلاو
 ما عر وا روا ابد رک ۴ج وکف رط یک شی فورا ح شفیذ_ رک مک یمالسادالب ےک کر ات سی وف تر طش کتو ےہ ا ول لاتا مام

 جب کر و نقاب لا 7 اچ ایدرک رگ روم تک نیل اس فرط یک “اتن واقر نا زد نا ےن زا”

 عمان انشق م اےس

 شب لس کل وقت تععاطا یک ادبکوبا ناطلسر کوہ عج سیم لج ییا ےن مارو تلا *نارادرسدعب ےک یا ..... :ہلم اسیری سب

 یی ےن لاش اشا سیرت ۹ا یلاا ترا ۔ ےہ سلام ترقه اهدا نکا ایکظحابسو

 رکی یل شی وک اشا کر ٢یت ےک ش آی داد نیر ییروا ی ورک ی رخ ام کشف شوکه رکض ی قلا و 1

 ےھت ےئل کور تارک ای ددد یش دااھتایلرکر صاف ےک رگ سان مال نا

 لو اینک دوام ی اچ رسا مک لامپ سم نایت :تساگینوللص

 / ات رادد تیک یا شا اطلس )نا اهنگ ری شاخ سا هوم 0 رب ےن

 هند هوای یئوہہیڑھکک اھب ےس یکزت تہب روا ےگ ٹال وطےک تا ےک وف کپ ہطانرف ناطلس) لیک ت ھتانوو روم اکر ا

 یک طانرفرکےل تسلقییخانچ ۔اھت ایگ کس یم تمسقیکں ون اداس نیک تسلیم کچ ساےس لزازور کوچ یت یوا پ شیت کے

 _ ےک چ باہ یکی ش آی دادا روبجم ای درکن العااکتق لام یکط ان فن ئاطلس ےنرط ان لئ وقت فرط

 شد نی هان او حس عروق تی هک کام ااکت اب سا ےن ںوتاسی او واک ں وت ایک

 مال رشت سکس یک روا قوی بقیه اپ وہ ےک لوادر ات ایک ممے ےک بات ےک

 لر تست و8۳ والا یدامجا*نوک بر وا کلام نا. هجوم یئاچطا ےن شب لٹا یئوہ بیعت تو



 لاح... متل : r - ورلظ نار اج

 EERE SL ر یے ٹک

 یر نا ) ناب ماسه ےس سا ےن قام لا ۔ایکہ صاحم کلام ےن مالسا نانمش دعب ےک سا. :هرص ام اس قلا
 ےک یدنم شالغا ےن ہلا یارک رپ ےن نوت یہ قر جے ےگ ر ب لوں کے س رابتقا کا روا یت ی رک ل وت ت عاطا
 نمو فرطں ا یھبادذ ےن ہلاعقق مکا رکنات ایک رپ کس لات اس فامیل ھتاس ےک نیز یئاسیم زور الا ےس اتا
 5 ایر راک لا ا اچ ۔ ات یکی موش ید کام کتو ی اھت لاکا کرادی جوک

 ی دگر تب ےتا اریررتس

 یگ ےک نا دا یت یی یھب یا یک ورا رب مالک رو هر نا. ںی کم تم ان یگاراتبا کس وسیع
 نت عروارو ی ی یے خوری روا

 اور ر ط یک قی نکے اشک دال

 هراس ڑوھکں و رونا ےن نرم صا جو یک نب ق ایکوہ خیا ےس ہعو یکراصح ورا n دما دوا اچ کومک

 درج ست کا زیان اروا اب نا شل رج سل ناز تا فر قرورشنامک
 روا لات لرورنکب جر ۔ےہ زے ڑارپہلباقم ےک فی 7ے اذیت مسےک لاداق اروا یک ع ییہ وتان ۔ اوہ ایپ رثااک
 متنا بس کب طا تو ےن مقا یراق ا ایده مافی جم وا ایر لاج کد لوب ےک گئے شان

 AES ایکو نقلاکت روم تیر واوم کیست سارا لو موم آگے یشن اف دہی رک ۱
 ےگ یی کم اھم ایا اس اطا ےس راہتروا ےس راتو لوک زاورد هاروارد لا کسر

 لو مست ی در لاو کی لف ں ایام ےن راو لت دلو ناوردےکوانپ را رب رش لا اچ :یزاپ کوت ووی اکں وتاہیع

 ندےرمر رک ز 2 ؟ے نابعش ام ہعقاد ایر کا رگکب س ناو دیش اکن ایک جر گے رد یو ےہ لتر رش

 رے بم لام یئات روا ی ماوس یه یر ا اپ ےکانلا او یا ےک ھج ہکایکرداص ملت ساب کس لو

 ایگ د لانے ر ٹوک سدعب ےک ےن رکل اپ اج رھپ یک رات تسر ن ییا یک ںیہ چنل سیلک شی درد روا

 یں ورکا س دیک ےس لودر ماف ملا ضد مے تما قرون وے ےک قلا نانا یل ا :ند تم ایت نو قلا

 نوا لا کل 2 اس رو درد کس تام کس ید تیر حر یک فاق ےس وہ ےل تعاتب تہب

 ۔ ےگ ےن دے رار الف ل سر حب سم _ ےک شیپ یٹو آر ابا ارد تور سم انہ ےس جو یکے ن رک اداری ہن قاب دعب

 یک ےن ہلاتق یاو کک یب تجت یک ےن نب لئا۔اھڑب بناج یکور یو شی اق لاو س ا دق ایم سیب
 هل ری لاو تسوگا چا ہلا یاد دعا ےک ےس کس ڈک بی ورکا اط تاعا یل رک رب ساروا یاب ن تمت

 ۔ایگوہ ل ےک رک دعب ےک ںوئاڑلدن دوام آے رک [ وہلن خا اق ےک ہطسب یا ا ا دداوچ ل۳ بج دام یس

 رم شد ارحب ےس ےک اقر دک ادق یاد ےن( ل )مام ےک ی یک ٣ی داواومرو الپ طبر عب ےک س .fi لایت طب

 ےن یٹوہ کج زی فوخروا تلخ لو سیتروا لوس یک اور ےک سای نگر ۳۳ کیا ولوو گر شبروا بل

 ےک رز کے حر طیب! نایغمرروا نابعشب بج رش رکبرصامم اک اوودقروااوہن بیان اج بی ریس طس وکں وک این کاک

 لیا یئۂراد دعقیذ یکں رش یت یم کج دوا تدش ںیم ےرصام ےن ماما ناش ےہ یم ےک لاوشن..:یگدن دسر یکں وناملم



 لاارص متلب ۳۹۲ : نورما ترا

 ورصاح کل ورو دم سی وف یکم کاح ےک یش 7ی راو ےرہاب روا ےچج ےس درک باقتم ےس لورو قر ش لیا ےس رش نوردنا وہ ےل ےب ےب

 سرو زت یکے تا فیل هرصاتس تر ؟ے لا یذھت ےررک لات اک ور لات هیچ امر نیت ورلڈ
 ۔یگیدرکدو هرس لو ایک ترور آف لوس بک یی

 لاو ورک نکا لی یی اج لم ید نہ دوخرکھٹ ایفا و رص ایرو آل ےس آب کا الاخ رو. و یگ 7
 رار ا یت کو روت کرک کیے شل ازکم اا ےک خارات تخاتوکں وال ےک جاو وا ای دےد معا ات ےن ہلا
 ۔یدد ےنوہ کر هری شا 22211 ےک کشف ام یر

 نوکر طس لٹا فرسصج کل باتس توق کرہ شل تاک کل ایضب ےن ںویئناسی چت انچ ۳۴ ےک لز کت ع اطا
 دداا ےک ییمورکل اوج رش ےک کی حتی البہدبکے س طرش سا یاد ینا ےن ںیہن ا اب روا هرس« بل شواو یار ید
 مش ار و والس کت او رویکرد گاج ید سیمان رمز
 تام قا اطم ےک ےدہاتم لا تابش وا بصیر« لم یا نی

 ےک ناک مالا

 نالعاروا نس وہ ٹی اقروااھکر مرق سیم ہطسب ہعلق ےن ںوئاسیعوکہ عج مول لئ روا ۸۹۵ نک و 0 طب
 | ناو اگے تاج لب پاک دارك

 ۔ایدرکداب 1 تب کلات ط علقوا لو ایل وکار ی

 یا فر نفر یک کل وت تحعاطا یھب ن یک خاک رم اتش لاو رب لس لا... :طجق ای س 1 1 [یداو
 یاو یکے اوت اک ہت کو روک( نت کوہ ییہ سا کن ا بج لک کم اہ اک آی راو ایکو م ماقالت اک ں سی لول ی السا اس یر
 یراو لاو وجب ںوت اع مات ناش ن دذ م ھئانچ درام السا نشت راس ال رس را کت اتاق

 اک ےن الا ج یدک ںی تموت تت

 کس لو جا نا ی اقا اگه قاب ہطانرف فرم کس نونامس تو سا 20 کے رھی توکار

 رکن کن کی خ یک ناھکت سل اے ںو اسم وا یاد غم یکل فار فبارم ےنپاروا ۔اھتاہد کت صولعاھتاتمکت مکرم عر ها
 پ آیہ اد وا ناطلس ےن( یکن درویش ید نک شے ارد کر اے کار وقت مردے وک ےک یخ ےب
 رواد ےک تودو لا ام تہ ےس ککے دب ےک یا ںی ےس دکل اے رم ةسالع چا ےس قب ےک پ آر ط یک یدکی مارس
 ۔ ورت موا اہ زے رم ےس مان ies اجلاس سلب

 فون مکس یی رضوی لٹ مانع س ثریا اطلس کن بکن روم :ہرپاعم ےس ںویتامس اکدلارہکولا

 2 لفز نر لاتشق اوران یر ش یا اچ اں وور اوت ار و و ےک ےناہب یی یم ڈے شدت ںوتالعےراسےک

 یک ور ےک ہارے کرا را کلی کیری لاب دوای رولا ےک ےک ےتالع

 یک ا ولما یے جو یھت اک وہ ےت ےس لک اعم ی آلت رادیو نا کتب لا. :شزاسهرشط_
 نارادرہ تاود نیب ۷ا اء ء اسے ہطانرمن ےن ہادب ولا ناطاسوہ یجاھچپ وج ترا کر هم تکان ماکو 2

 لاشه یاس لابی نکس کبک ربط اپ اعشق یاو ےک رک ںیم سا عم کیا, ارور



 لّاصح متر rar نورظنیا زا

 اب ت نایاب کل وقت ععاطا یک ات و شر لک تنم دوم اراک قطار کل تعا

 نوجوف اسیر اتش او سم ےتا۔ ئی وہ فورصم یش یرایتردا کوے ار کک لج تالاب هنر... :رات کج اب ا ےک طانرغ
 دام نر هست دوا لایق راجن رودلرکل وق تحعاطا یر یم کول یک ست" 0 7
 - ےس راب نام یارک وک وا تاب ےک تاج دی روا ںایتیک راسرکل یھ رطیکں وروفاچ ےن ںوپنہ ای دال طرف لن /'اگںودرک
 رب ےگ ہر زم یکں واڑل نا علم ضعل۔ ںیئوہہ ںایئاڑل تہب سیم ںوئاسیعروا ںوئاملسمدعب ےک اے اکا ب۸9 ۵9۵ بجا تایپ
 دم کتا بابک پاسخ بفس بتا ٹرک [20

 ۳3 ےک ا ا ENE 2 مو تو
 -ایدر اتا ٹاحگےک توساکں وک ایی ےک رک تر وہ

 تولہ ام یک ارغب ےک رکی رات چپ ایگ اراک اب آں یم ساوکں وناملسمےن سا. رو

 ںاہورواایگ قت دنارصلفر کا وہ رک ورا نرو اس. یم ہضق اول والت د تک سا یک
 دام هل الٹی را اس

 ناشد 9-۳ تہ اکہ اربا ن اطلس بک لوک ےہ یئوہ

 ل تدوس نا ولع چاک کام تس کشک لا یارک یکسر یکاک اینا طب اس
 -لداپ اب شتر اپ رقیب ےن

 , وج اک انرغ نانا دلس تتو یا ۔ ےگ ٦ داسترہ ےک ہڈلادیگالا ناطاسر چرب دو دع ا٣ ےس الع ےک تار :ٹواکر لی یئالسا ت اھ
 کلی ےہ ارگ ےس الاو ےن رھپ بابش ملا ہجر م کیا اکطانرف تر قاب تلاعب نددنچ گاه تب زا اقرار

 شرم ارب ناطاسروارب کج تصینواےہ اج اج طاس اکی اب ینا جے اضعاروا ناشتے او اره کل قدم ر ات لاھ

 سرچ بت اج نی ر قیس توم یل مے سا ےس یتب ہڈوھچتانرکم اکرواے اج آش لر ےس ند مار جیا اقمےک
 لبلکا ایا دعا ےک نزوقرگ کک تسرد یر اظ براق اہز۶ا ےک یا اب چ ات ںیہ ےس اہ و٢ ںایع و طخ ےک یر مپ زر یک

 ۔ جاتی دو مروا ی اہ کر ت کرد

 قوس تر وان مو تالا نس یرخ ںایکں وناملسم حرط یا .... :قرارفروارص یئاقاان کا عوضا

 اجے اک اتر لما کل درک شر رپ ںولد ےک ناروار ابا کں تاسیس لو ےک شئادب کوا ناطلس رم سا یوم یا پر سانس یک
 2 او سیل مایل نر تس ہضق ےک ںوناملس کش زنا ہاق ےن ںویٗاسیع سیم نادفمر ام نان ای روان سل اک ہدود

 اھت یک “لش اس

 یک جرف ی یک زی تو ا س ناب ایاھڑب مدق فر یکن ادعہ ےندطانرخ ن اطلس ہیچ ےس ہعقاو سا ...:.ضحبش نره ۳
 رک وا موسا مود لدا عرب ںی دکل نگر عقیل های اف لا بوق گپ رک تال اردا لف یدو جو ترور بح
 ںوج فی السا ایکو فاکش اس اڑب کیا یم لادلج تہب گی را لو ارت نا لوس تی داف راس ی یر ما



 لقاح متل rar نوریظن نران

 ےک وہ باق بسے ب تال روا باہ او لاب اتت یارک فر آیو مودی رقبارھخ صور مس

 رم ےک ےس اےس ےک عب یک تر ری ولر رخ ایک راک ب لھ ط ان هاشاپ رخ آےک ناروا :هرص ا کي اول
 7 71۳/۵ ا ا ا

 راس وام
 یک ونک یھبکش وکی ید 7 ۳ رک اورایک رک شش ی راو و خر روا کن

۳ 
 -ئگ ٹول بناج یکک کم ےنپا ےک رکزود نیز یک ردنالقذ تا سےک سا ۔ رد شر خرا

 Ê کد و و وات اعتاد ناد حس نہ اریوب نیس لز ن اطا :یگادر یگ 7 اطل

 ےس ما ےک دنا ناطلسو کوا ۔ ےک وہ ت د یک لاو لابا ےک سا اک ےن ر ںیہ دوا ایگالچ''ن است ےک ر کم ایق اہ کر
 بت روش فور

 رف عاد برک ںی واول اساسا ج تھک خرم یزیرگا ....ی لئزناطلس
 2 لاو کسری کنل و تل وقمسدد لخ س_دابیا 2 رگ راک خو یال اروا ےک ںی
 یر کی 6تت رم میت الام رتب ےک ل ناطلس ےن ںیم ےس جو یا: ںیہ
 سن تکاب رک یکتا نا س وات رکے ھی ہاشراپ بین باکس نا ںوہ سیا ھتاوہاھککس یم ناب زیر یابع یک اروا

 ۱ ۔ے تک میدن

 یاس« لایور قلا ےک کور صضامع دا ےئاہڑب مدق بناج یک ناشر” ےن طرف ناطاس دعب ےک س٘ا.....: تس لاح ےک نا
 تے ام رگ تم رمت رام نفع سوق سقم امر رک رک افر کوکب س ناےھت روجوم
 ا وک کے ےس وہ یا یی ا ےس ںواملسم ےت العین انوہرادرب تسدے تاماقتم ناوکط نرخ ن اطلس یو دعق یم زوام چن انچ ےس ےل
 ۔_ےت ہندوجوم

 طا رغ ایم ےک کرار کس ےس ا ر ۶۱۳۹۵, رواوت۸۵ کدام اپ... ددرصاحم یکاسیورب ہار

 لاو نت روا تب زر ملات ںی مپ شدن یدک آل ابی دے وژاجاروا تام« ییدرکل اماپ ںاتھکے یم س

 سادات او کسر او فرطک هلن امر کس طن روا تارشا کنج اقلام اک ج رواد رص ٹیم تاس دیلی اروکںڈرنخ

 ضیا یئکرواےک گنج ہضزاور ےئاوسےس ےزصایم وم اک ان لازاملسم

 رول کن ہن زور را لب گلو سردرگمی تار. فر روا کدر ایگ 7ای س کو کک ی لا :رارفاکں یب شے ک طانرخ

 ہر تعارززوا تفرو رح وک ونارلسرواایلر کب رب لوصت لو بی تہب ےک مش ےن ںویئامسی ھوا ۔ ےگ آگ طرف لا ےس ترش کہ را

 یار ميس ناف ترش شک ںیہ ےک ور ۱۳۹۱ د کے تاعتاوہی ایکو الو دای زروال اع اطار ی اے یا اید کور ےس

 دم گام با

 ینورسر- ےک کور ےس ار ےک فرط ناک الا روا یورک کف عرصا_.لوت ای شرکا 4 سے رای ےک طا نر

 باب را تمول لاا ےس تط امو یکاروا ےک یم تمدخ یک تر نما در ان تیک یر یوتاب یک



 ل3ا صح ....ر گجر لچ ۳۹۵ نورظنا را

 1 7س یکے ییار اگودعہرای ےب کول ہوا یکراچ وب زورب زور توماس نانو کی کت س ورد ےس ناطاسروا ییروش

 ياد لب اچ یاد ولوو ےنپا مالسا نام یچ ےت ےک ایر س ککے ککے کد مے نوک دنام اج روا نت

 ںیہ ےہ راج ےتدہ بیرقےس مہ زورب زورروا ںیہ ےل اونب تاناکم ںیم جل رکم ئاقرازاب ںیہ درک ورش نابتھکے ن ںوہنا اوہ تباغدطاخ لایخ

 د ؟ یب کر ايتات ر ط ایک ےک الوان اروا ےنپا یم تلاح یبا

 نااءارقی لفروا ےن رکی اتم ےس ںویئاسنیع ےک رک شا یاو کت موت دکار ےن ہلئادب وبا اطا 3 مس رواورب امارت لق

 7و ایت ار تروا ےس اھا درک اوج ےک ںویت اسی ار ید لفیکی کم ئاق ۓئادوپ ےن بسرخ لپ ایکم وخم یم ےراپ ےک درک نا وج ےک

 ہما ہے افا ےک ہر وخ باب رام امت خان ےک لین عموم اکی گردہ وک وئاسی کا ت ںیم ارا 0 بپا 7 خرم

 ای لاھٹ تاپا ے م ارق طانر فن اطلس روا یل کرو شکوک ارش نا ےک ہاشواب دوای وی دوک نل اجتت اشد اب رکا نس وک نرو ایا

 تا

 رحب ےک یا ایل ٹپ راش رہا تم اترو وک نر ن ارادو چا اب فوت کس یربپعرپ فلوت است لو لاغر... ضق اسم 1

 ۱ ۱ ِ مگر مقوا قم تمام یک وفاراس ےہ وہ تن

 کس سارا لا کس یا ناپ یک اوکو ےس ڈبہ کی یب رش کیا ےک نا ںی یش ڑ لا. شکم انہ

 ر تجاری (a ر کیا روا ےک ںی ر رپ لود اپ پل ورا تانک ےنپا سا گولو وروا ۓاج دوتا

 نرگس یادی لری الا روت ی اتو مک تیشرت
 یکب ها لا نجس هست سرت لک ہا فہ ۓاجایک رقم مو نون و تر
 پیج قند یو هو واد العب حرر یا ناد ردا دلاڈ تش یکی وکو ارش بس نادعب ےک دامت ےس ںوی ایک ایان کت اف
 ۱ ےک ںی ھت ا

 ۰ ادعا اطا الغور اعمر کلا تارو یکے نوین یھی کارش پا یھب تارشا لا کوب کے کرا

 کل سومی رب دامی رکاب ادب واں ان روا یکل یت کش ےن یوم یے رہاتمروا لا رد کط انی ان یوم

 گارد لورم نر قاب تشنگی یا ےن یکے سیو یوم کی لباس اس

 رمی یک ماب ےہ 1 و

 ور یکے کوم اس کی بس مت تستی کی ین ونک مو ےک اس مالک اکرم شرت نانو مان کا

 ۱ ۔ےہر ےت ڑٹر کور پتی روا ۓوہ ین یھ یقاب الاڈرام

 سننا اچانک ولس یتابیودھتاس ےک سا ےن ںویتاسیعار کرب نیز ےس ےڑوھکرکوہ یت یھب یوم اکر خ ۲... ج کندی 1یک وم

 ریایدر کل تپ یگاسیخ کیا رک ڈار روا لری رم رکھ کوے ںوہ اگل کت رفن تی امن ےن ایکو رگ ےہ اناجایکھ اس نشو بولخمر ور یو جر

 یارک ت اہ اہ رات ڑلاوہایکل : ےک نوش اکو کند یڑوھتاوہ لاح ںیم یک اک اوت احدی رموو ای رار انچ فرط کم احر ت یاری

 ےک ای دیدار کش ل کڑے ای دوپ آے پارکل ما ےس ہم یتادوا یک شہکی رخ آ کیا ےن یوم بت اید ےد باوج ےنءاضخا ےک
 ےن لکی

 - هر نم استر آہلمر والے ن سیم شوخ ؟ یک ار

 ورا زیارت سرووکل ولی یک رش 7 تورت ضروب ےک ےک تڈ ارت ںویم اع .: نمور ما ۹ لوتاسیع 1

 هراز اےس فوت ےک ید رب تقو ےک تار دو ترکل الا لب مات سوکی ئایعوکین و اون وفرسزاوکاےھت ےگ ٹوٹ تام اتسوج سیم کچ روا



 ا سام سس حس لزاصح. متر ۳ ۱ ندرظن ایرج
 دیس رر حباب یا کروا ےک ےس ر رخو فوت ایگ نانی ےس باہ یں وادا نا بمچ دف دف اقالچ سی

 یز سر یر ای ی سوک کہ اریوب اطلس روا طار :عر زن تفواکت موکعیئالسا سیر ط انت
 جو ات لک ور درج صرع رکا یکے رم یک آس ےک دیدم تدب یکی ی کوری ےک طار
 تس اورو د کرادیا ے رع ناتار کر اف ےن طارق یا چکے اجا ی درک ےک اھ ییہ ش عر ط کم رھیو ےک یب عا تمت
 کرک ته نال قر 0 +  مص ےس لاو بج روا یک
 1 ںیم شدنارگے دہسناھج یب ےس تارت راک تارش

 زر اے تار شب” انآ اشکرواایگوہ یشار یم 9 7ش نا
 ۰ اید لات اتر غ کوک اولا السا ےن ںویئاسیج

 لپ لیفان با ناف تسلیت داف کوک لا ۰ :یٰءالج کر ڈار ب ناطاس
 ہلاک ناطل سات ۔ 8 اپ علی ےرکہ تما لٹ وکے اد انا ک ا اہدےردر کوی رار اد ہناو رپ کیارواایدرکرات
 امام اک اتے ڑب ےڑب جینا زی شر ق ایپ رم 79
 ناکمود ی ناب ناطاس ےک پس افت تو ا ند ےک تییص» فیلتر تو رب رم یکی درب یار قرت شاف
 نی ےن ہط ان لا نال اھ ای درکغ ور ش ان رکروجرپ ےن رکل وقت ب ہن یئاسیعوکں وناملسم ا" ل۸ ڈے رد وا اد زدند لا
 ہر عین روت ورد کس اب یا مپ لر شک طرف کی و رس شنا یک ها اتار 2
 کت تاتا تفرط یک رش کا ےس تشم وک ایت کک یہ ای کسات
 رو کک والسیک یر اپ ہد ےن یو ردای تحتام لار وا پیش بکر ان تب. :ارتبا یک انب یئاسیح یقزذ یز
 ںی کا یکی راپ کن ومش سا نام فیس کی ںی مب لایا ناوک یاںم ساب روا سان: رز بال فلات
 تروم ےک نین ورکی ییا انچ سشٹرکرایقخا تقم یی کز چرچ بذ روا۔ یل ےن ترک اہ کا درب ذوو امید ارجاواپآ

 ے که سن تم کو روزي سطر نام لا- هک ےل ا ایسار ج ھت ےتنکر بم اسم یل
 اگر لوگو میان

 سوا ےھت تل ڑی وکں وفالسم ولا عی کایکر اتا ددیشر ےن ںویئامسیع وج ری روا لیل راپ دعب ےک ا: رار وہ نال”
 ر 6م کذب حامد ارگ اولرکل اوقات بم هد مست لمس ران س نون سم یار وک
 اتش کو تارا کس یک نم دی زیا ےن لج ساےک ںوت اسی فر فر ےے ورکر توک ا

 اد تم تفت ات وا کذب نادر فر

 ۓئ وہ ےرٹھکر ساب بن چپس ا ہوا پل کرا و تاپ وک( نی )نزای... بی ا کت یم ںوتاراص
 ےک رگ اص ا اکے اھم سا ےن ںی سیع۔ ایگ ردف راز ابد چ وکر کل کت وافب مم تافامضم ےک سار داد ان فالڈرک مع اسیر
 ںیفرضاپ اورا رگاپ رک و حر وک اع اتے راس تسورم رو یک تم وج ےک ںوناملسمےس تفطالمو یز ےہ لوط لاو رک

 ھا f کت ےل ےک تقو

 ے شوخ کے ای یئاسیوکں ونالس ےن بازار دات ینباک اہ اوج ےن نیز نیددا”. ..: مح اکی ےک ںوفارلسم یف
 ےس تقو مکاح ےن ںوگول نج ںدند ھچک اوصھلاکن ومن ا عارف کیا رکا ایچ وک با زال اھت اھ ےس ےک درم کپ شب کرد ڈی”

 سس



 لا... متلب ۳۹۶ نورلظن جرات

 یراچ ےک نامرف سا کے اچ لاتے تروم ےک ار نیر کل وق یاش پہ تمور واں ےک مو ے یارک ا ی کت واف

 دنا پررنگ ار پ روا ایک اک اےس ےس لوت تیا یے ںوگوارنچ ۔ هایت ایکس ےنوہ

 نا مالعا نانشواوہہشاریپ یت ل وقت واک ایک ی ھبےن ںولاو تے ر ےک تاب اتم ہرا نوتا د ےک زد اروا قشیابا موہ نم
 لرد رکاب سرم فدا کل کس شک روا لاما ےک

 ےک نا ےن یادت رٹ اھتاھکران اکہ اتپ پا تیل یوکے ںوہنجے رئوف تیبیصم سا گولوو فرص ...:نامملسےک تیواکبو وک
 مود تسکین آیا لس منش کد یکن ا مہلت نو

 رگ ازم ساکن استاتیک وب

 ناب کریو اوره ٥خ ف کف نوک یش یھب کہی ک اتا وج ےک ںویئاسی ین برام ام لک والس
 ےن وا نی کات ےس ےک ےس اھ ناچ ےج روا رومی کے بوتے ڑب کیا یم لاایداڑاےس * ہوراپ وکر کیا ےن نر یم ف آف نوک” ایل

 هارو کل اح نام ےن ںوگولیئا ےس لو لنا ناسلس نور ازت لیکن اتومات یلرک خون روم یورو

 را ور روا بست 2س لوا ارم تا ب ایسا ادا وات ای ا کل وو الج نا ےگ چہ ناک الج باہ یک اف تبل اینو لاا

 - اب اعمر یل رذوکت فرتو تصنصرکأ چک اہ روا ےگ ےل یک روا ہر راے تب رب لای اجتناب امہ اچ 200

 رکل وت بہن یئامسیح نوار روات یک نک اک بنابر یوکے تاقاو نا... یاسر کل واسم

 ے رود ورک ار فیکس ارد ےھت ےئوہہ نب یئاسیح ئل ےک یکراد رہا فرصت ید بت بنت کنون وب پل

 الو دیس اس لا ےک ےن ا ےس مک تقوم اہے ےس رک دابع یک لاتشاروا 2 زیاد روا هم ترک ادا ید

 لیپ روا 977 رکے پا مامی رکوہ باغ ےس ںورظیک ی رکے الد میر وا ے ایل

 7 ۔ےرکن اوراد یباطعےک مالسا بیر گار ےک یہا رگ

 ےک ںی ذکر وا یر سای اب.رقت ےن ںوئارلسمےس تلاو تروصص سا نرخ :یدرگ شھر یر کک لو 2

 مومن بجروا هرگاه شوخ یکن رکم ولعم لاح اک وفارلس نا وب یر و آی کب صحت وانیکس یم ںولو

 بنا اکب 7ت ال ایدالجرکل اڈ ںیم گآ وہ یقووکں ونارلسم ںورارب ےس سی ںولو ےک ناروا ںیہ یئاسیعرہاظب گولی ہک و

 نوکگالروا ے ریس نوا ارگ روم را اي دارکد نب دریز وک ورک یکی درک حام دکر ےک وقاد

 وم ہم ناب زاید ےس د ماعا یس درک دیت کابو م تروا حوا کات گرد احد بس نادر رکھو لاک

 ایده دبی اور

 کننہ ےن ںویتاسیعر کوہ دحتم ےن ںوالس کا ایک یخ اک ک ولسرایشحو روارنافصت ان سا ..... اظم یئاسیحرواء کنی لم کل والس

 ابد متاقد کرا ہلسلس یب کت لاس 7 ےنڑل کج ےس مالسا ناش رکا اکیا “تم ناتسہوک “ناروا یک ھدناہ مکر چپ سر

 ےد ناما هو: خاش لو 7 لارج روا یز وخ نارا یکی شا زور فقر لوک ی زار کا انس لو ای

 ناہ اقا ندیم اضف هر اسکن. تای مات کس تب نا رک یا تاپ کس لو ایت نور تشک حول

 E و( تک ترک نکس نیر لا یی گ آ نزن کے ںوول نا ایشو یک

 بافت لومتم ی وارک ےن امس

 روان بام اکک ولسناشجو وار لام تشادرب ئاق ا: بس نا ے لاتا یئاچتا ےن ںونارلسو جوا ےک سا...... یت الج یکں ونال



 لوا صح... مڈل ۳۸ نورظىاٌرات

 ر ام رک ود ٹر ےس دہج ودج یک رددص نیا اشوکس شر کس ساک گر اب پس اراب لاب چا ِ

 ےن ںوتاسیم کت ں اہی نمد ماکو کش لج یل یتا روا یر اپ توق کک نج رداہلب قم نا کرک رادار
 ےس افر ارفا لورارجب ۔یگدرمکن شو الجم سٹی الہ ادا تراک چو سکس تین شوت توان یک اهن انا
 سارا ناسسترل_ لوبرب ولو برام کک فرط یک شود رکی اک الا او هک نور با کن ادم
 7 ا نفس نبی ندا کل لات آیاقای کمر
 ایا تربت ناو فسا مس شب و ناطلسرو ائ

 راہ سا ا رت اھ ۓن آم اک سم ںوئان لپ ناس یز ےس راج نک ی ےک ٠ :یئابرق یکں وناملسم شی راوبت یئاسیع
 نر نی زع کن ودیپشروا نوار لا( یاب هوس پل )نرو نوح ےرام کت ن و سام لب بو ناف
 اھت امرا ےک را دولل او رپ

 رک مد قرص ورا سک ات ےک طار لس نور یر دا... کود روا نؤالج
 بیطرلا سن الا نس ن بینک باک ام )لیتا ےگ ےک اب اخوان الم نادا کال ںی( یوسی یک ںی ورتم ام )بت
 ۔(ئ رت هم بابا اک

 ےک سل تلاح یب کک بج کات باف کی وکلا زر یک واست لا :لاش یکرود ملے سر را
 ملت داد ی یئاپ ےرودوکں و شک کی ات ییکی بارم ایگ یاب ملاعددقواہ رت امسرظتمو وذ ںی مم آیب ےگ یت ےن اع

 مزار سم ا کک بج کی وہ رد سل یونی تام ی اھت واکس تیر سوسک بیبر ید +
 کروم یک گرا اسکیس داستانهای مچ مک یت یب روا یاش کک قو یا یر سش ےک
 ٹی اوہ بییصایوا نان روا یک نوای زا کس وسعت لو بیم ب تاخر دا یاو الم
 مکا ا کک ام تای قر دش وا ایا کوس

 ا اج ہللا زا ڈی اش اش سیہ عام ہری ںونارلسم :رادمم زد ملال

 تب ا ی اا ا ر غ سشنا نانارلسم کولسوچ ےن ںووکول
 ےک ابر فے اد رنامرف کر ادا اوج ےک رر یوا ارش یک تہ TEEN ہے ناروا ئ مینا او

 یاسین لو مر یادم کس لو روا لو وا نا رب 7کتاب ہنر ی1تب ون یکں وخو تشکر تاو: نایسرد
 ۔ کت عاشا بسم یئامسیع مرد زم دوا کس یبا نین اوٹ کان تشحو ےک حر ط حر ط ےن ںوہنج ںیہ نار ت

 ے رکی اوت تیقیم نام رم اک واف ں وود اےک ستا م کتو. نام کناف یاسر نم ےک سینا
 لگے ا بک رک تم ما اتوا یت یک حواس لتا توں رم ےن ںوئاملسم۔ےہ اوہ یوسی رفاکن اس آ

 یگدنم بج ج ریت لیک تام کن نان ما لات لار تاپ تاپ لک لو نا 4
 نانا مک ہا ےالھاس پا اد صدا دم انا تیک تقوی تے کل رکنا پ
 یب کیت تاہن ےن ںوہناھت انب نادا ارج تواس 2 1-در مرگ ناف وہا کیی یب یک لیس ف کاپ ےک
 یک یگ وج لو یارو ایک اتر اکت گا روا تاواسم دعب ےک اھل ےک تطو بہن اھت لم ماوقاہح ذتضمر اش علا ہی دوج اپ ھجتاس ےک نیا با ےس
 یک م ےس یم ےک ےک اپن یی اروا ادرک( ورشا ٹرک وقوکم السا بہنخ رکا درج الب دون دوخ ےن ںوہمنادکا اج ہکسامیلااک مح قالغا ےس اردا



 لڈارصح ....مشیلج +94 1 نودا
 ن تٹش ے-تٹسسس-ت با

 ےک نا فر ےن لوب ۶ن اکہ لا ںیہ دوجوم ناز کنسول ویا هه مور کم
 بیحفب ےن ںویئاسیت بج روا ےس ید ع اضراب سیدہ ز ےھت ےئگوہ یئاقرب ںونابز یکن اروارپ ںولو ےک ناری کب تاکيد فک

 ےل رب کت مانردا عاورو مگر ۔ایانب یٹاسیح ارب وکن ارلسم ؟ ایکس کب ایکس رارثاو ربعد جواب انہ ضیئاکس انا ےس ںونفارلسمہدز تزعروا

 لا رو فساد اک ےک ن؛ ںی ھگاجگح رط یکں ویئاسی او مک الو چرا اه لاک نایک

 ے دارکرامسم تاما ناب الا اید اکے ید ںای رد تن نون توکتفرط کن جا روا يک دا ماکو نا و شوا

 رم الج یت یک ارم کرک ونارلسمیج ںیئانکں وھکل ایک رقم درک کت ادعوکی وا دانم سیلک رم دہ تعوکس توا ۔ایدارکد نہ وکں ودیوسہ

 نیب بایساو لام اراس یاب د کیپ اھکا نیو اک ن اےس کک ا سیب کشک نا بج یب ساروا یورک ر تک

 ۔ایدرگن وہ الجرک

 ایما تس ایکڑ ا توان ںی

 تارن ناک وے ری ن آر ورک ںیہ زا ن س؛ فرع ںیتف اپ لول + ...:بیس اک ت ناف سلنا ناناسم

 السا تاراروا یر یک یش خزوخ ںیم ارت یزال کل ا یھی وہ متن نوار لا لا تا ات بد لاژتشپ بوک وب تاداشرا

 ریو روق یوم قب یک ں وک ایمر کر ج ڈار م یب روا ےگ نک یداھتاروا تسود ےک ںویئاسییم نم وہ شود یادت کر ارم اولا ینر اچ

 ات مگس نفس نرگس لا باس نا ےن یلاھ ڈان :ےہ 1 ایکس وا تمام تفاوت

 ما کرم آی گدج نآرق پا ےنرناش لٹا نارود ےک سی ...:یل آر رت ت ای آی لاو ےنوہ قبکنرر ںوناراسم
 یھب سن اک نیم ز یادو اکی ام ےک ناروا ھگ نکنی کلا ںیہ وا )ایہ ی لک کالا ناکو ام وت افراد ماما م دو

 یت موق رانا مگ ذت ید لب تلاح یتا ےن ںوناملس چ یک روپ یکوگن شیپ یک( ےہ ردات تی

 ےس ییا یم ںوبیصم یک حر حرط ( سرب دوغ لاح یبا ورک کب جانگ بریت الام یکم یک لاتا کی ) مت او رخ

 اگے رد ام 'یکوکدوکن ا فرکگاےک لات ) میدونم شر مورخ لادن لا ناب مات ناوراکرخ روا ایک نب سین

 ناطلس۔نالاع یگہندد یکن یار بیکار یک وک شک یک( کوہ راکوی تروا نکا واں ند ےس و راک اروا یم تر ادای

 او نمک اک تر تم )لم ام ایا لاو )یت ل اک وماکوادماودای تموم خر وا تل رن اطاس کارم

 ۲ ۰ ےل ؟ ۳۹ سرب

 تالاع ےک ںونار مکے ک ریو لا شگون ساروا شومو لس ریتم

 زجاع ےس ےپرراباب رددحتاسےک لار ناسا ترا و میل وال السا فرطلوزا ی نوار ی ایمر اھ تقوا

 قد دتا ےنپا ےن یئالسا تعا جانے شق ےک ںوناراسرکں قع ناک ےن ںی نکاح یہ

 ید ے لع ضو ےک( لک مک )ل اعتقد اشواپ ےہ سم نوک ایتسدراچ ناس ے الع لوز ز ےک لونار لایت

 دودع کس لاشرف و نایج روا شیلا طبس ستم جت لوس سورن قوت عشق ےڑبروا

 ۔اگی وہ لیپ کک رش ےس برغمر ےن ےڑم ج فوج

 رش ا کے رب اک وقالع لورٹنکرز ےک یا یارک زی لات هاش حس با یک رغم :تموع یک ایپ هاش

 امگا( هرم '...٭3٭



 لام... متلب ۳ نورلف ات
 ے لیک وراد ناری کے ساتی بلان ناک ایک ب اکل ایی اضراب کاو مو ںی کت تقد سج اھت ضم کس ارب 0نوا”
 ےس دالدا کن ایہ ہک یجب جت اکے اج ایکن ایہددقت کاج قلا لول لوک کس اینم اہ شز کے نوبت
 لاو وب تاب کام بست ےک ناروا لوم

 یر منع شل شوپ یوا ھت اوال کک اکہ ریت داراب باج یت ش ےک دددع گرد تا :تموع یک( روت)ل یت اهل
 اک ربتو شد اب یت نف ےک سا نیز ینایمرد یک کک ےک نور هاشراپ والا اٹوھیروا مکقراَکں وقالع لدرٹنکیمز ےک شا اقا ادا
 اےک یئاسا تہ تالاعےک نون مت با هتک “روش هاش رپ لات قاطع هوا ےک سلام ولی مش تموگاراو
 ۱ ابو اعتیاد. تالاح کس نایاب بیس یک تانک
 راد ودر کلا لورم نازک ید ان ہتقو سج ..:تالاع ےک ںویئاسیم ےس تو ےک یئالسا
 مات تو سا  لیلک حر یکب الیس م ینا ہم ج ے روپ وا ایک چرتوکپ ھھتاگ)ط وتواشداب ( کر ڈار) ا درا ےک ر کب ولخغ ھے
 سا نھ ی رگ رب درج سگ رع کر سود یکہ لاش روا ےک گاھچ فرط یک ٹرگہ لئاسسرکٹ ےس ال !لرورنا پورت لا
 لئ کل ادا یئاپ تافو ےن سا ںی یھ داس ےہ درک مک کلاس نا ان نا یک درف نر لوکس
 ر لوا یک شوا یا ایکس اش انور نب ٹو یب ےک نون ناف لیوان چای یک کت مک داور تلف
 لی کس یخ بکن اج ہا ایگ ایکن ای ی وادک ا یلج ےہ ےس نادنان ےک لال ے ںیم مج بنیے یقررکی ارگ کک تو سا
 سید را یا مولودی وہ کالبرواداب بود ات ےک )وم کوک کس ںیہن ٹیپ کیرد زن ےریرواےہ ےس شی

 1 یلدا هاش یا سا اونا دما

 اکرم هنر ناں وی امین ھے ےن آب هنر نت شفا شو... مي اسیر ہرا نیب شا
 تاق اتا ےب اپ دعب ےک ر یک قیصر وایت یک یم ہیقیلع' بالی اکت اح ونوس اتو یا ےھت ےس ےن ےس فرصت دعب ےک ںوناملسووج

 نارا ںویئاسی مردانہ ورکس یم نین یل مے او ہیمالسا تمولکس یم تا 9تا دوکرر پو اس ںوردابب السا 2
 روا 9 ہر شوفوا دعب ےک ےن رک تول ی اسو رانا یر رب وام ال نجس ںویئاسیع ےن ںوناراس ںی ےک ںوقام
 ۰ ۱ ۔یگاپ تافو شش ہے۹

 رب تو ناشی کت مامی ن سان, نشرکییدرفایب اک رک یر لوک لایت
 ری رو لات شف ورا سبک ی ترو رت یکی کوک طول نر نان دز ازم

 لا کک اس دانہ نار جن ولیش اب ESE رواد ۵ ایل نت کس ںوناراس کور یورل تشرد يرق
 ت سا ےن یئا سین کیا یم ان اب لوک اش اتر سکس وه لو اس بیک ییہ ںیم: ےک وادا یر تموت یک
 واک یک ارپ ریما یک ےس دعب کس عقد لا ترک مولحک تل اس تامس کادر ژل ات کارو کت واب
 تمزفل ااس تہب روا یی وزار ےک رر کلم ددحتمءایکداھچ رپ ہیقیج نی زرس ےن ںوج کلا یر تسوارو تفاط کیا شی سا
 ف م تایم توک ےک یے سرود کیک ا شنوفوا ےس سیم ںویئامسیع یت ادعب ےک لومح ای ا تاپ ےک ںوج و یئالسا

 بت شکلک اتمام جم.
 اپر ارگ اف اب اک ا کت اسودروا؛ یھی وہ تافو یک فاق نما سید ا7 ہکویک ےس اانا دداہا ٹاس تاج کردن ے یم
 لثه ار کالا لاقناک تست کت الان ںیم مولتی ت ووا ںیم ]۳۵ر ےس باخ ا



 لڈارصح....مشلج ۳ نورلغنبا ترا

 ے ر صا: ضیلخ یں تورو ےک رصان ۹۳ روا اسے تصویر یمذرہکے ایک ر ناپح نا... لوید زر
 روا ٣ےہ ہادی اڑ انہ پسپا سم ےب اتم ےک ںورد آک نج یئاسیعوکں ونامفم یم قدنض ود زن کت ں اہی یک یک ج وف ےل ےک داہج رب سا

 نج: 3۳۳ روادم سما دعب لاک ورد ہکیح یک لا کا یج اھتاوہ سی نارییم کیا بج قتےک کا تنس مشق دنخد وزن ے اکء
 دوو 4 لئ اھرایشو ہوا کان اچ تیا یت و جن یگادرمدوا یبریلد یک ا انب مح (وھکس )ین اس یئاھب اک ارد یکم هشدار

 ون رم کس سا و مر تر زار شاک موا یکی اڑی تاھا نامقلدح ےب یک صولع یک ا ںوھتاپ ےک تاود نارادرسو نیا
 چو وارک اک )اھت ایگوہہرودروداکس ار چبدب ےک یو لما فلاوط مز نیئاوہہت بیل انرکت وک راہ ود شیر الجوک

 نہلارادرس''بلطشن بنیا ڈیڈ ف)دشلورف یم تہ اشداب یکہ درگاہ کے ایک ق نابح نیا ....:حت اسروا بالقنا یاب ڑی یڈرف
 یرنروکیکں وہ مع فلم فرط یکہاشداب یئاسیےڑب وجاھت مزتکو محض” ےس شی ںورادرس یئاسیع مامت نا اوہ ایپ بالقنا ںوھتاپ ےک “او
 تاعقاو نارجاس- ؟ےلوک اب شب اتم اس 11 ویگن اکت فلاخ یک ناس ںیم تلا وص یک اچ هجرت

 اروم یر ام ولاهذ_رص فیل ی انچ یکت ساوخرد وار واو رضا شرط قاب دردی لت تصرف یکرصاہضیلخر کوہ عم ےس
 کتں اہ ہر مئاقد یئراج ہلسلس اکی ئا ڑٹں ورم یم ڈنلورفروار یخ اس نون اس ےن یک اروا ایک رعت یورو کور عات لغت اودب یک خاماودارا
 یر یقاک ا بسربم نج دل رفیکی وہ طرش ا نایسرد ےک اس شش اش رھ یک رک ار کس یا ڈک ےس ںیم ںویئا لٹ ادنیورذرک
 درک روک اے اہ چ انچ ےس اجا ید اپ لا

 تروص ی ایف لم تصدخ کر تیغ (رژروا) را نود شی روا ۳ا۵ رب نا... :تروم لژیژرفر واتس
 بلاقر الاس رو +: ساره ی کل ویت تساوثرد کا سرعت هاچ کتساوترد کو دریافت سرا رضاح دہ انہ ۱

 رفت سوگ لو نا کلامی ار ایم سوی لار ترور داد کاایک تپ کیک یک ازکم
 ایگ انہ دادرسو کیل اکہ واوا ےس ےک سار اوہ کلپ اردد ےک رسی یھب ارور" بلک رنو فرا"

 ادات تخ اتوا ورش ید عر ےک ری ڈرو لاپ ت افو ےن ر صتتس مو یاف ںیم ےس 7 7 ایر ذر
 ےک ھیوم ماشہ ہطیلخرماع نبروصن رب یکم یکس ا ےن یٰزق وا ہکک کں اہی یک اسرار مس کافر فر ای درک ورشات ک
 راک اد هردو 2 لپ سا ےل ےک دا را یکے س لت بوخپ ںوقالع گورنر ز ےکر یم ذر ےن ا یف انچایکروساموکبجاح
 ہاشداب یگ کر خاب ٹپ ہتہلا یلاودناو رف ےن ہیسرف لیپ ںونھپ ےس ہو سا ایل یم ےرصاحم رک ارواح باج یکن ویدا ےک سا
 روصنم تام ےک ر یمذ رر کو ینمں و ود دعب ےک سا ید شئاف تسلع یکں وفود نا ےس ںولھتردزرپ ےس ا ےس روض یتا کلا شنلقب

 تنس رکے د ترسو و اراک یئاسیع بس ناروا ایل تیمج یھچن اریمیپ ےن روصنمیئوہ کنی زی وخروا تضرب سکا تش انتم ےس اپ ہل باق
 ۔الاڑرکن ارد شواابدار کوک علقےک سادعب ےک یلایم اکر واایلر کت جھکا

 2 ےک سا ےگ ےک وکر وا تس ڈاکو یم زر تو هل ےک قل الج ےس ںوتسککے رو ے نا :راوربنامرف اکر ور زر

 کرک آی دیک جاب دوا تان و سی ای “نر اد وو اک تشطاسو تمولےس رک نلہ تفلاخملعفالخ ےک سا نودرا ”“ تمر
 ےن روصن یھب ام یک ادب ےک ےن رم ےک ساایگیھ یب ےک ساروا یبہ کل وبق تع اطا یکرومن سی ء۹۸ دوا ےن یم ڈرا ےک ا
 ۱ .۔ے ر ۓانہواھشداپانپاوکن درا نج دعنمرب یا لا ہل الج

 ھر گے رام 9 ھا گہ تہمارذگق اش تیا ہلمی وکدنمرب ۔ییدرکی اڑ ہراپودرپہقلالج روم ۰ :ہلھرابودرپ قلالج کروصت

 ایدر گل اوت ےک رونما ش ےن ہوم کارو ایک ایپ رک وچو روک تسر احب مق بتاج کد روکے رک وک “نوی” ےس رورو ن



 لواصح مرہ Fer نوری نیترات

 دق ی ئوکروااوسےک ںوعالقیثاتتہوکدنچ س مقر وحی لار نیم لس گیره تخته روشن انچ
 یی تاج ناو ارام یدک: ار تی یکد نمرب دحب ےک سا ےھتر لاع ںیم نایمرو ےک فش ارگروا کلک نار اردن قاب
 اھت رکن العااکتشلافےےک رک ید یب

 RA ایکن یتلاک یک نیا ےہ تمم لبا ات راترکرافای دوخ رپ ساروصنم ملل کروصنوا تیساکگرنمرب
 اضاف تاس ےک نا ےن ےن روصنمہ ید رگہلاوحےک روصنم سرکه اس چرا یر نادرکر کوہ ضاح یاب ددےک روم ۲ء ڈے

 شٹء 13۸. رواج ۸پ ۔ایدرکس اور ےک ل هارد دریک ن فرطیتاکں وقالع ےک ا ےاروا ےک کر
 ریتم کن اکیا بنر شارپ شوره درک اےک ںوناراسم ےئل ےک تظافت یکں وقالع یدحرس

 برم ںیج وفوخ انچ یک ےن ف رط یکی اشوک یا ےن رومن ےل سا یھٹیکد دم یکن شا ےک روم ےن دنلو رف نب یسرف کوچ: یلاشوگی کی رخ
 یگوہہ لان ااک سر فندعب ےک ہعقاو لاء الا ڈر کب ارشز وا ناایمو ےس اےک کپ رب یارو ا کورکی اح چ ی( یک ) ےن تنطلسلارادرنوبمشار رک
 روم لس لس سکس توات ےس وک تیل ج لکا م اترو ادرک ات لوپن سرو امار

 - لس اول الوهاج یا ےک اشد اب پا رنروگےک ںوروصرکہن رعس سجےھت ےترکم یکسض رط یساوکا قا یباشےک

 ھتا اس ےک یکر اتخووخ  وفودب ہکنویک ابر وقتےس رنا سام مکا ام اکے یلغ بلخرپکن بر صر وا نل وررانیرنمرب فر .....: لا را ن اسعراتیروخ ۱

 تمر یکروصنم لم ء38 روا ا دای کس اقا مکارم ےس بلخ رہ کہ بسصوجواپ کن یا درک ارم
 یکتا یکی ما ر ی ںیم ا پا ےک کوا کا ےنروصنی انا ان رگ فری

 راک ویتاسیح لاسرہ ہپ ںاہج ایک تک تی1 اب ب وقعت ٹیم ) بق تدا ےت وہ ار امر ادرار ےک کا ات سو
 یخ وک سار گن کر خیل ]یروصن_ نوا میت هدعرس انا رفتم یک او برق را هجا ات ی

 هلی راک ےہ رو ےک راکوی یا بط رت ماجد ای ال اھٹابط رت صوکحلرادوکں وزاورد ےک اء ایدارگکم دہ تموکب وقتی ٹنییم ےن روصنم ادرک
 N اد اب ترا سا ںیرھترہ

 ےک ایمان بابا لر ےس یارو ایک تیا راکت وقتا یر ربی زار پک نب ن روکے سلب لب ام کس
 : ایدہ اد یی: فر پا اھت

 ہن

 یر تو روا ۸۵ رس 6ںاق رک ی سر

 تمام اتدوخ ےن ساانم ارح شوا اب اک /اایکرفس اک کا لپ ےیداپ ےک شت وواو اش پودر نشر لرگل غدن /ڈ دودص یکم السا

 رانا عصا ےن روصنم ایک رقم گیر وصنم نب کابل ےک ےن رکا یفاکے یا ای آے ڈ آ ب شریک سن الا
 نب یم ےس فو ناار رب ب شوا اہ کل مذ سٹ ےک بلغریقںہ دس ےن نایاب ںی رپ ےن کل ناک ے دقم ےک نود ناوک

 ملک وک موا یار وه یک لانه نوا یم ء ا ےہ ردادح سذ ہکک ت اھا اتر یارک ی ینارگنیکب لخربع
 ۔اوہراگی سلا ے الا ےک ھا رم یاش ےک مقا ک اوج ے ںوگوانارواےس لورادرسےک تموککرود ےک پہ ےپارواءایدرک

 7 رپ ےک اوج یک تموکں وگول ن اے باج ییا ےن لا کوہ ایم اکسل دارا اوا شوان :کنج ی کارا ووا

 کا وب رکورد اک وہ اشاپ ریو نا سر شیدا لا فر فرات انخاوکس ارب نوا ےھت تسر
 وچ نوچ بس نا ےن توا ںی یارک د از ےک یمدذ نبرغاسےس سم شنوفوا یب یھی کں گول نا ںیہ ےۓ کوم کی تالا



 لڈارخ.....م جیل Per نورلغى ارات

 کیارہاب ےک مو کردم ارور و ےن شم ':اتداب ل قرات یکہلباتنم ےک روصن نیر فظطم کیمرہ کہ ےس تب ورم ےک رک کرج ییا وک وتمولع

 دایلرک خواف روا کد تسون اےس ادب گز فرات اوم لب اتا ں وش ںوود سیم ناریم

 دف بری رب ںی کس کر کتک ی روا روضه تایقاو نا کراس
 دز اروا اب دا فالظ ےک ہد رکے مودود رکے یاد آی یکی عو اکی رب ےس ںوناداس کے رغ نی چنا روک تب ۳

 ےہ 1ے لوئاسیحروا الاڈرام شی ء۵ ا۰۱۵ رواد رک اے شوا A لین ر ماش: ءا کک تںاہب اھ ترک

 ولو لار ہا قیلع لمس شو ایا دے ےک وہ بولغ لکم ےس ار ری ںاج روا ےھ عئاو يا ایش وجو والم نات آ 1

 سیم ہر وتلروا ایگ آنامزاکی کو ما فنا اوف لش سلتا کی کاپی را متصل نان کس یار اتم لا رپ

 ےک تراک یک ں وہ تروا ایا رادرنام رفت تام اکتوککیتاوکس یز تکی گن سل کروا ولن ںی مس سیم
 ںیہ لنا و كس ما

 مع ام اد ردا ےہ سینا فنا قل کول ےن ہلیف شدا کک اوہ اھ یم ت الاع ےک ہوتو ار اق.. شفا

 جاے داتا کن ات شبا اقا لو ناب کراس کت مو اطاق نوا یک

 شب روم لا دوا ںارکنایک بس نانی پ سی ںوقاپ سا جہا ےن ریمزررواہسرفروادنلورف ںویب ےک سا تموکح ایگم یب بجزوا

 “1 شفا رغم يک نیو اس سلف نا رب نس ےن سا: قدر ر

 ءاد دیگر داد سنا ین ابا لنز کس یا یک به شفا تفاوت اوت تک سس

 کد طیف شو روا و2۸ ےن یساروا۔ یلاپ تافو

 سج )سا رپ ےس یم ںورال درسروا ہقراطب ےک سا یی رگ ایکڑ یک ا ےس ہضعق ےک سا ںی سائادرمزتج لو نا... :ترابا یک شفل

 1-0020 )ی لب ازین فسا و“ ںی ملک من یی ےک سااھت باھترو زیارت بل اک

 ےن سارہ نا کلاه رد تاب کس یادگیری سقم کدوم لا« داد اس تا یھت

 و [(+ 7 ار قدیم

 یار لر رہ ای اک قرد ہ بطش ےن نوط روااکہ سرم ےن سی e ر ا ناپ ےہ ینا دای رطب ریشلب

 ےس ا ےک ںی یوکے شبکو ج شل ترم شونا فو یک وام ں وام یارک لب شا شاھ رواج ل۹ حب ےک

 انب کیا ےس یا« رک ی داشتیم زرروا یل ںی تا ےس اے یو شف سوار خفه رواد ودار ءال لا

 ۔ے ےک ےس م اےک نیا ییا اوہ اپ

 اِ 1 1۳٩ دداح۵ ۰۳ : گنج کدوم باردار یم ذر نما

 1 حاد لو »لایک اب فرش ورزی اروا لو لادن اید انار ہحافےک ہطسقرس ہم ذر نیااوہ یب شںوھتاپ نوت اسیع

LIسارہ فسا لو یو ایثار ذردعب ےک شاید اهر بنا لار پس  

 هات لو ےک نہ دحوم رمو کنن رپ شم تساوی 1 ل یار س وتل قاو ہہ ایک لا رواج

 شش () سو نت نا تسوک کای رود - تسلیم نفس نیا يا نبوت قد

KD)یک ست دوارکفایئا ںی کیتا ےس ود کپ ےس انکے تود کک وا توت تتاط شے س نا یوی نا  

 قلا سگ ندیم امت رواد ۵۹۱ ھل ۔ یو: بیعت ایم اک ااف ےک نار وص ںیم سنی ںیم کرا کنی اک وادرس



 لوح .....ھجرنج ۱ 7 نورلخی را

 یخ سن هک و یو امر ان ںیم بات ماع ےن کے هدر ون 7 وب

 لاا تب سس کی ئازف تزععےنرصان یک کی اقف ی سم قاب تارا کت
 لات وی 7 کرار ےک مام ےس وہ مے ام تسد اے وود ےک ایک ا

 یکن ارپ داور Be ee رضاندعب ےک سج a اوہ
 ووم بارام

 نم تن نرخ اکیا ایم کت شارپ ا ناک ونارلسمرپ نجایلر کش قرب تاماتروا ںوعلق نا ےن شا 7 ,شنفا اە ۰
 لرش روک یارک ل اکے ضق سوار وارپط روس سم تے سفید یر ہت اج ایک ای ےس بق یارو اھت( ہم انہ )لو اب ءاوب
 یئکپ لی لہ اع کیا ںیم ںوقالع مات ےک سینا قرش ےس قران يم اصن نو هاب ست تکه یبا ایک
 ٹسے فرطںوراپ ےن ںوناملسزوا ےس لگنے نج ےک ںوناملصم ت الم بس ےک دھرم قرش روا طق رم لب ينارهطاشم یک
 م کپ بج روا انب ناک ابا ا یکم ہد رہ چاپ نار کر تا نیا دعب ےک دو نیا رپ لون لقب نادان ہناکوم انپاوککب لئاسرک
 انب ٹراوو کل اماکٹضمنوکی ئاسیح یلاغودنارہانب اک سا

 نادات AE یر UE ادب یم بوقت نب نابلس
 یخ ںیم ںومالغےک شْفوفا یب یر ر ںی وہ کج ںی ی راو یو ییا اے ںوج فی ئاسیعاھت نادبع نب بوقت واشداپاکس ا و

 2727 نک تاسیس ۶د تلقوک رکن بوق اطلس تا اتاق تا لو استار لا
 تب لب تو گر ادروا کس اش ںیہن م اب تموکار ادا وک نا تقوی وا “ےن بوق ناطلس۔اہ ر یر یاری اساس اکو افون
 ںاییاپددبک ورد ورم ی اتم سس لود کس ندا آپا روااھتاتہ راترکواب ربددابتوکل وقال فو رتمےک ںوتامی وف وو

 2 ا آرواءایدم ایپ اک ےن نیلم یئاسیئیک کت

 نااطاس ےک ذو رول ہدنارہ؛ یگوہادیپ تلانت ںیم یخاس جٹ ےک لاروا ہلا واشدابہدنارہ شہنامز یا : بول ناطلسروا ہدنارہ
 ی ا ھا ا رک اکو کا ا ا

 ت اوو ا ۓنا ےہ ےک ل اب ےن ہدنارہ یکدددب یگ وفروا یلامءایکت یانع رو اک بلو قوکت ساوخرد یکن اےک یل دای ردروا یضایف

 فال یک ناب ناسا تیک نم ارضا لا سهراب در وات اپن وقت ساز
 دیگر 9۵۲ رداد ]ا ہدئارہ دعب ےک اچ دو

 تساوخرد یک ںیم یئاطاس ہاگراب یھی اسددب ےک لاتاےک بوقنیل ناطلس ےل ےن رکی ار مل تعین اس کس ا :یئاظددعو یکن اس
 هرکی لب ۲ف الغ ےک ا سا اقو ےن ہواسرکب سس لا بوق نفسی ناف ارام سلب
 نیت شب قرار را اک لر

 تیر تست ۳راه دوا او نشا ت خو دناہ انب ا ایک شش اھ ا نہ ہر
 تدطاسو تصولق یک اروا یارک یکی ا ےن نا دار اچ کس ساق رو کو کیانی بن تم تصور اٹیک ابا وب

 یک دیتا اع اج س ہا ردا م ے۱۸ طانرغ ےس نوین ایت تو کیا ستم ماتا
 ر 072ھ روشن بج یکے ن تول یا راے اا تاک اھت اکی یراوہ نی ت حا اکسادعب ےک ہر
 ۔ایگرم لٹ فراج نوعاط ےس قاقت ایک مت اھت کرانه اک یر جو کب ج رپ نس واناطلس ےن ا

 ینا

ÊR 



 لا... میل ۳۵ نو ات
 لپ لوس یساروارب طمقراب یئکے ن ہرا یئکل نول ڈیقرواورطباوت تند نات راو ورب اٹ اک ا بت : طمتروا هرب
 ےن نجد زکر وان وقوف فلتتح نو ایل رکے تپ اتقوا کا یوم ایم اکا ہت ۱ل رداد ےک ے لبیک کیک کی لب
 کس ناف ام تحت نا لاک اپ س مورک اےک فرو ور کد کر قے ہجو یکوجو مکے ہرطب یھب

 رونق ےک رک رم ےل ےک کیکی ورطب خوف یڑب تہب کیا ےس سات سوشا ےک سا دا گم روارخار گا ںی
 یاد یکں وگول ناء ایگ لچ شچئاو بناج یک ےت الع یا ےک کد رپ موا یک ں وقالع ناوکور طعروا ایم رک حق رب یقود یم روا لالی خانچایکرلمتپ
 0 - ء0

 ور روا ایم بیتی وک کا 'ںاہیاب رقت راج ہلسلساکل ادجد کتب سم رت یئاھپ ےک ساداد عن لپ 1 »طب

 قم پکس رک رگھجب بج رن قت کءایگوہ ساس ااکت اب ساوکور طب تقو سٹٹدحب ےس رکو ایہ نی زگوانپ سیب ہعلفک یا

 رکے ناص کا کلر کس ول ناتا ید باج تبش ےن یکا ںوہ اتا انوہ نون اتپ لٹ سوپ ےراہمھت کا یھ کلرک
 ۔ایگوہ لتلاقہپ ںوقالع ضوبقت ات و اور وا الاڈرکل گم روال در

 ھ۶ 9+ 90 نساپتسدا ک پاپ ذی ابهر... کا ستو س
 ےک ےکرڑل سنا ےن اب سان سل ایگوہ باقرب تموکعیک اف تہ تہ آخر لا روا ایلوا ا ےس ہنومرقپکں ا یکم سم ےن

 مقوا توام یں ویں ےس راپ ےک ترا کل وساونی کاج اک ورا ےس طرق اھت ےس نلنأےأےک یک کو رطب کج ےس لرز

 ایا لک ا ےن لوگو ناروا ےس وہاورپ ےند لان سن راس نوع ماگ ایش ی م مئاقروا راج ساس اک ںوقدم یم سلو

 ساب نت تصور نمناک ارم آش اطهار ڈا تل مت تو یکی رو نکہ نا ےن ںویئاسیوج اہ درکرلنب
 یک ق یکم( ںیم یر جک یر ص یب و 7) تفو یا ءا آت وا فرط کہ شت ف ار طار وب ےہ ایگگاھب فرط طار کرایا ا رد
 تل ابد آپ [ررط ام کن تام ےک شاو اشواہ ےک سرخرو چ کاپ تسوک یک ابد ےس عرس کارد تل
 گرو ما فن ای سلماس کن

 طاو تمواک ی رایتفادوف تہب ےس لم فار طا ےک وجا سیا رغم دما کک موکت راک لائی اثواب e :اضاباکل
 > ۔ےاتلچے لنواومںرٹ بسا اکتیو نابود اج ھچک اتمےس ںورود ےگ

 طاق نورا« کک اک کلم یش وا تمولع و کیا ےس اتچ ںیم سانا قرش اک واک یک نول اشد :هاشواپاک ن ولرم

 نا کا یل اح اکہ اشد اہ ےک سا ےس اس شرف سا ںیہ ع ےک تمولحیکل ا ہر یغو قوت رد ياد لا طر
 هاب کرک سافت ےھج سیم سنا ےلیپپ ےس سا تصوکعیکں گول نج( جاگ )کچی چ ایک لے ناچ

 ل انوکں وم اررقاو زہ ےک نآ ےن ںی ابی شا وا سنرف لی رک گر یک( یوق) مور اشرف
 7 نشر ایک مالا باف وک لم سا ےن یٹاوت وا تقو سنن کج اہل اھت روص کیا اک رف لکم ولر ا ورکر فو لقاو ےک رکر وقت
 هر نوای دن یک وقف سارق ریہ کت وادع یا ایک ل یی شن لب سلنا کسب بیس اکی یم الما تاع ووا
 ار تن لودطرم گن مار ایل کل ئاش ںی یم السا تموکعرکل اگ ےس نت ےک ناوت و روايت شرف وحی رک رک

 شن ی لود هوالع کس یا ال نجس سرفه رب تسرگاراد ےک سارا سوم شات مار خو تب
 ۔ےت وہ ےل ےس فارطا ناو ایک کی ےس سا یک ٠ ںوتالمرواےک اروا ےک و

 سال ضیا تصور وا کیروما تست قرن تقو اب کس نا... تاک ون اسیر ولر



 تن متلب Fe نورظنلا رج

 تتلو 0 کا عقوم ےن سلفی ٠گ وہ فورص سیم ںویکنج ہن یس ر آں یوم لزا ںی یکی ںیہ رش انا تت

 بی فرط اپ بو سا ےن ںوکول نا ھو ہ باقر سا ںی یبدصح یکرسود کتیا لے سب اور کدوم ات لرکط
 ںلوہاداپ نادعب ےس رو ول سر روارباج تبک ہمارا ہلراقداشداباکل ا تقو لساامق تام دوا عشلاکس لارف مورد اشداب ھج ایک ر تشکر یم یار ییت
 تشلاخے ہجو یک رد نکی کں وہ اشد اج یئالسا ںیم ںوفاملسمی کا ییہ اپ ہت انمو فالتخا یھب ںیم نا ےس جو یک التشاروا یونی

 کو راد و کس تومور ام وجت سا سلوک لووص باتو اق شوک یہ یوم ومتروا

 د شوپ ےک ریما یک لمم ورش یو للا ان کت سوگ تور لک یو وصوت ایوب قاب کس نوش ےس شب ین نا
 راگددب اکں وگدلن نا ےس بخاج یکرسود طور کور هاب ںی تکر ول 715 اتر اک اھتاروا جمے ںوہاشدا ےک ہزولشرب

 ۔ۓاج ہہم یک اھروا

 ارام تخاتوا رم

 یک ی و تشو ا سلام یکی اات طنب ل ورب واشد کی واں ود ناد انجیر یک اروا ایگ تک تین ولش اوہ ترک
 ےروحصت نب کیملادبمع ےن رو تنا (۳ )رواد دیمی۳ )ہیبلق(١)ےڑوھیک ٹن رت ت قو ےترم لورم یکسال ایج ی

 الیچ تف اک ں رب ب دعب ےک یا ایلرکر لا ل رم رک لش لول کس لار يا الف < یا ےک کک ادب یکی کور یو
 . ۔ات تیام اک ناروا یر شاک ں ویب رپ شدت لاو وقتا

 ايم ی سج حا رداد لےے ا ےن کی ار کک پ ولر اھت لی عروق توکل... ریتم مفتی
 ا ام سنا فن او ک ولروا یکس اء یت ج نار کس ایرو لاب یک ات گو اوہپ نیم تبع فک ا

 ہاشداباکس ا سی تموککرود ییرخ آےک ںوردعوم ار مئاق سی لم ےک ید دوم تموکم مس تیار کر وطرد ادرک ےس کچ ہلا سیف
 ہاشداب ےک نا سیم ییرجج یرصيوم آی )لو نا 0 مطا نل ہعماج
 ( یوم آ) ید اےس اتم ےس موق کا باکس ا مر کی وہ ںی مالطا اذ واں ےس داب ےک بس کک سا ےس رٹ مک
 بلان اےس کسر شوک سئاایباکل ا ےہ دن زیب کک فو ی اروا اقا مر تگ نم سا اش اس نیس

 نر اولار ومو یو شر اا ثراودناوے

 نار ب رح ےل او ےن رک تمولعت ےک ساعت ود
 ےک ںزنروآ ےک ہیرا بلا مت لعب ےس نا یک یار وقت السا از ےک ےس اہک ت فالخ ےن ںوہن جے سیم ںونار مکتب رح نا

 ۔ںیہ جج FE a E الام

 تری تک ریدر تا را اد هک کس نافع نہ نان تر... لا
 روج رک رام شارپ لاو جودو رک لاک لو ےھت ۓوہرو الع تیرا ت ر ںوراورم ب ر اب نیک

 ۱ ژل ژانر ی نام نباید بکس نا ےک کاابرب وو اتوکطیلط تنطاسلاراد ےک نااھتایکن ا 0
 ایک ورش ان رکدیقردا ا ی شورای 2 الوجاناوکں وناردیم ےک ہی فا ےن لوراوسش بر ۶اھت امت ورکر وکار دوتا.

 ےس تیں وب روا لے ےس ممپآاوس اطقوس نت کی کل شپ تساوخردیب سم تمدخ یکہقی فا اف رسا نشر تی فا لا



 لار متلب ۲۳ نورلظنیا رج
 حس دان حج کرا اسے ےہ الا اک
 -اوہناور لڑئاو بناج یک صم یش ح ےہ دایک اترو کتی واتان اے سالانہ انچ سیم اجے سپاو کلک

 بل کت مادہ یکے نر کد اہ ہب قی فاوکر عم نروگیٹوکی لوس 0ےن نیب داعم ےن شاٹ بنی یا نوا له زہ رخ بییواعم

 وکلا اوہ اتنے کنار ےک 9 لویمد رم ایدرکم راک ن ایمر کم کال ولج: یا دہ م دق فرط یک ی رفا ےک کس ار آل اج وف ےن دن نیہ واھ

 زور تر تی تب شیر رت اتم ایک اور ےئل ےک تیام کتی رفا ےن ہ اشا ےک طط

 لاا تہب ایی درکب صن ریال اوج ای اگ لاو با کس لاک ا تاک یرتبا لا 1و تسلیت

 ۔ے آل ئاوردا ایکن اراتد تشاترکل وحپل دوکں قع ساپ سس 1ا آتا تری

 یھب ہی داعمروا ایک رقمپ ےن رک ند ہقیرغاوکی روف متن ب ادب ب ا نیر قع ےن ٹن ن ایف لا نجمہ واعم یش ھر ا نبت

 بوخوکک لپ ےک ناروا ۓئوہار آدم ےس ںی رب رب یکداب اک 0!نادربق ےن عفان نب رب عادل ےل ییا تسمو کا ےس جم

 ۔ایکل اماپ ریا

 ےک رک ل وز تمولقی کی فاوکی قع ےن سااایکر قمر نٹ نل تر زور و ایفای اعم رج وبا

 سرت اھٹپ کن امسملقاوہ اجرک یا فال برجای اطع تموکعد نس یکل ا شی ے۵ اکران جام مالتا ۵

 لات ک اش ربع نیل ھتاہ ے ںی کردو گااور رکا باس ہت کد نادر

 اوم مالم اب فرش ی روا لیست u لوم بیعت

 شوز جم نان نیربقع تقو سا یس قاتل و تک یت ےہ یم ہری تشو .:یر روه داپ ود کانن بقع

 نر گرا کلا یا بت رک یر یر اچ 02 یار ب اد باج تپ ا

 ار بگم یی لش ترک دات باز فا دراین ےس د وار )مری وب لی

 اگر تست یک اجناس ایکو تات ےس ںیم

 اب یکداکیج تع اطا نادر گے ؟ےک مالسا تموکحن رنروگےک ہرا فو اشواب ںایلایکخ وکب اج یکن نب ےک سا ....: تاح وف لن

 یکے ن رک ےک و مٹو ںویرواو دیامصمہ نوہ رز نصب لو اکی امر یھپیک نر لس برس سا نوا مک فا تو

 سا مالف یک واول ورم ودار: وہ بیعت نت ںایمزوا گپ تہب ےھت ناپ ےک بہر یو کک تقد ا گولی ۔ ںی ا ال ںیئار

 وبا رس کوس ما وس اوہاترک ےک آئے یننھئاس ےک ںوگولناودایز ےس دع× اب آھ تا بابساو لام باس

 دلار عارب یھت تو 0 اد ےک رک ایق رکھ اطہر قع: اہ دتا لول نام

 نامت یکایک ی ود ےس بناج یک نان نج یقعےس جو کک برد درصدد ا ہیک کہ کادو

 یا ےک ےس درر یش تیم نت تورو سنتر ڑاھچبر ٹیھچپ ےس ہیمالسار کا سعی یشادو تم انتم رک نو تقو ۓاج لب وے ںی

 هراس اوج ھشا۔ےک ںوگول ناےکر کا ہد ےن روکے صفق ےگ ے کرت تیس وال زچ راسنا وان 9

 تر کف سد کس یو یک رہ روا ایک لوک کرکت اغا نا باد نوت یک ریز نارود یما۔اید ا و

 روگ یکں ور یلد یک ا ےن ںیگولدنچ یل سار اک مر کوہ و دسر اراک شفاف سقف انصار شش رم

 e اچ ےکد ریہ ۔اوہہذپ ماق سی راظننا ےک درج رک بانکی وگو نایب

 سل ی لا تور تک... یر طزا(۲۲۹ ) لاو لی یک 6 (۳۷بفص ٣٘ رط) یرذالب الع نارلبلا ون یک .٭3

 )۷۸ف هر لج) ناریل عوف. ۔(۲۴۰ر صفر فراج )یر تک... 6۱۲ مفتص) نر



 لاره... مارل ۳۳۸“ نورظنم را
 رج متر سکس تاک لا گلو اش ناو ید نسلاوکں وگولن لا ےن ہلیسکی کت ساوخرد یکن کا ےس ہملیسکےھت سٹ

 یک تیز لب رب اهن تقوا لر ما تفاهم کیت. نگر ز
 ے ناور ورد تیر لم ھے ریھۂادپ لیکر قم ا فاکریہزاکک نج نادیم ےک ںیوی ری ریروا سیک اور سی وف نل ےک ککک
 وا نارور ےک ڈک پروا یو تاتو یکے یر یہ دعب کس ںوگجرہ زوخروا تخ اہ یوم کپ ےس لیک تمام لب فرا
 روا وہ داور بام کری دعب ےس کا ےک ےس امو ارگ انے ارواب ب ادارہ ےس تہ راے کا ہوالع ےس ا الاڈ رک
 قف 9. 1 ید سفر یمکے ناوہادیپ فوغ ےک بارک ھت آے ده ںیم فارطا نا شجرکاہک
 یگادرم لاک ج اھت یکایک اور ےل ےک ماقق کور کیہ وج کت م ازم ےس ےس یب ےک ںویتشک ی ت: کی طط واشر ب لکا ےک قم ایک
 ۱ -یئوہ بییحنتدابش لترمقاد ل اولا در یہ زایگودایز تہب تیعمج یکں و اسی ایک۔لباظم ےس
 ناب ناجا عب ےک ےک لسم موکل تسر وا تراش کرہ ز نج شوادع اور کتاب... امن یب نام
 ےک کا رکود لشو م ناور نامی ناسخ انچ یکدم کل اےس وف یشن وااید معاکےرکداہچ فالخےک ہقیرفاوکی ام
 7 _ ےگ ام بم کش لند يا قرار قید اید

 ںوم ایت کر توک ں وول نا یک ںیم کر ا ےن نار ایک باتتم اکے م السار کا رع رکو ریت س تو ر تروا وغو راپود نسل اس
 س ںوماشداپ ب رب ںوز نا ایام ب مق فرط ی اروا ہوکے س ےس دارا ےک لش یی ھر منہ اک ےن ناص شم دعب وانپ رکاج شنوا رواجا ےک
 کیا یئوہ تسلقوکن املا دعقاب ےک لورم بنای ںیہ و لایت کمال کا گز یو تر ترک توکل اس
 نادل اروا پ درود وا ےک لود اولا درو سکس یی ناف ساوه داد خب ےک کت ہض ان ای یارک فرو رگ

 ۔اید لاک یر ف ابرو یاب اراک

 ر ںی ود کرارا ےس تالادا کک بج کاتا ب ناب رف اک کک مارک لغ ال مر رک یک کرب ےک ایک سا ےس ناخ: لکی ہاک
 1 اس کت سرد گی نا ناز ی سگ وی رار اے نش تالق اراد لی 9 وی صور اچ رس ر یک
 دلاخ لم تااع کت لفخزور کیا اہل ایدراھبا ف ال کس تکرار وار ایلام کس رک باکو یخ هدرپ رد دینی ن.دلاخروا ایگ وکب اج 3گ

 ےک قاد یادی آول باو فرط یکن اوریت ےک رکو اب ریو پتوکںا ونود رکے یک اروا یل رک ج رکو لار و س نام اید رک ماتم اک اک باکس
 درب رک کی اھا رش وا ایک یکر رق عرار ےھت ےک ناچ لوستر فروا ںویمورروارپ ناروا یک کد ناما کب ل ابد ناجوکں ویب رب ےس دعب
 یا راست سیم السا رک اسب کس لاو یکن اج بکار بل کس یر تا ےک مال اراک درب شیت ناجا
 درگ تور تیر اک کن ارحل ییا
 ارج »نکا قرعه کج ورد روا ب تداظ رن ےن کفارہ دید ....ر کک کوم

 س یوم ےہہک چاچا( ڈاک یک )فا کی داوم ریش پ باک ومو رک اور فرط کت ینا ےک ےک داپ وکی نب کومک
 یر کرہ ف یلخر حا ےک نا محو یتا رکی ر روک اص ی ناور ان ندرت اتم قدم اکے ہک وکی اج یک
 لول یاس ارگ < کاپ وکرا رقاد یہ ےک ووا نار کی ت یفیکے تو لا یکل وی رب رہ ایک مقمرادرساکہصح کیا ےک عوف ترا ےن یوم

 ن شکاری رپ ناک ب لا از ساک( ے ہر٣ ف رلہ )نا یب ٣(0 رف” )ق ایمر یا شش ہی نامه نا من.
 ناازہا ےہ اما( ٣٣ر )ربط یادی لاو شی رخ هه ٠س تافو یک یز ھٹادب کی روا اھت نا ورم ن: کک لاری پ ا باک ها ام لاو
 کفر ارایه می ای ر لیوا ویا روو



 ۱ لقاح... ile feq نورظنا ورا

 3 ۱ ۳7 0 دڑاگی رگ ظن

 روس سا رس فا کلک ےن کوه... : بم اوری رب یوم
 تسصس کیک اوکن اور ےس رسد پا حر ط کای مکعب با کرد ریل باک یدیتروا میل ابا تہ ایک اهر ےک
 /. 7 7ِ ۸ مال ےک را ازا آے میل ا تہب اھڑب بناج کیا یورو يه اش اکو روال عر یک
 ۔ےت یریقرارنب رتس یا اھت ایگ

 | دعب لاک یڑم

 ےن ہدماصع۔ یر کل وق تعاطا ےن بسایکوہ: نیشاکی اکا یبا ےس لادجو گنج روا تالجو تکوش یکل لوک ویر ب ایک نادر شاہ یک
 ۔ےاک ۸ ہعتاددیایار بک مہ وکں وکلا نا ےن کوم یورک اوج ےک یم الضا رکا سول ٹیپ ےک ںوریھاروا ںورادرس ےنپا تعال رول ٠

 یک ےک سا ایاھڑب مدق فرط یک نا ےس نل ےن یقراطایکر رک ریز ب قراط یزرو لر یوم شرحا. 7 یگ سیا
 یر نر قومی حبس اوم سا اچ ید بیغرتوکن راط ےن روگ کندہ لت )ہرا اش اب( سٰوج) ںی
 سلنا اپ قی فار یوم کلاس ںیہ آ/ںای لیپ مکا کل میک کے یک اروا چاہ سلنا
 ,Sal رپ تقالخد نم ےن نامیلسروا پت اند ذیل سا آت دا کاو فرط ی رشک کر تکی زھلارہک مد
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 تی تے نا ا

 ناشر لا 9 نروگی کر فا ےن ںوہنا ےب فیلکتے نیز ھلادبک نی مگتروصبدحب تاون. ال نر: اما
 ملا فرش کم مات تن کس یادم روا لو دی تا ایلنا

 تیز روا 9 مالک )من ر زب تواتر نس یک رفا رکو نرم تالف دنس ن کلان ی مس يا

 ےک ےنوہ ناملسیپ لو آل نج ےس ادا اک یار وب تام ےک ںی بب ےن یا اب ؟ۃقیرفا مس یلان دیدی سشوار ک اطعوک
 اپ لک اکو مروا لا ڈک ل ی کا ٠ےک تمولعیکس نا ےن ںویل بب ءاھتایکل یم یقازعےن عرق اس ایرج دوج اج
 کل نی یی یر یلاغریزپ تعاطاراہظا ضرفب سی تمدخ یکیلادبکری ان رک یم ان اھت روگ
 امر مقوا یوگا نبرد اف لوکس یا

 ناف تور رانچ اين جک نون یوکی ررفا فکری له. :یڈںاوفمع نب یب
 داور و آلت اچ الف ہیلع اد 8ے وخرواایکع و فروکں ور روا وقفہ ےک رکتسردوک تک ا نیا

 الاول لن ادب یبہ دیت یکس ا ےک کل وزھ/ے ترا تموکقوکن اوخفمپن مر مشب ےن کیلا دبم نہ ماہر چپ... 0220
 ۔ایآقیرفاددیبع اهر از لک اطع توس رک

 لس نوا ون )بتا یک کل ورح” ےن یوم ا تناظر ادج ات کک ابق نب م اشم واں ا ادہک ن ہہ یبغ شر حب ۰: با چ کہ ادیب

 چاه الخ ےن ناول نہ اوا۔ایگ ایکٹ کیپ( ۹ مفصل نی۔.-(۳۷۶۷كظ+ ۳رہ ط)خا نیا نک...



 لواص ا ۳۰ ۰ نورلغنا ار

 فا لاک, یک یکم رفتم يا ابا سا رعایت من
 ای وارد اس اد به غم ی لا
 مس رمان فال کس برخم سا تن ین بیر دین ترا یس انا ایک تا لورم
 یاو رکے مالغ ی نولر زو مک الشم میش لاس تہب اسناد زا لوس اقا گچ هیت بی چاچا
 ینترلربع ماده فا ہیلقع سیم ےس ر ےۓ ار٤ ایرددراپود لی عب ۔ ادب و کلمات بلا رخ ۳1

 روز چ داپ ریو قنات و جب سرو کتاب تب اکیا ایم و اق س ےک د ےک یا یب یب نب

 دلو قلا

 ےن سیا ا یی و ور ول ھحتاس ےک نور ذهاب I2 لا اک نار پی جب 7 ےس یم

 ے بسروااوہریپ :لاھتشاوکں وار ب ےر جو سئاےہ تمیخخنل مہم کت اکر کو دادا ئل ساکن رم ی نا ےھت گر بنالصگولوج
 مرصماو “ےن رکراھچ ف ا رقم ارز کو بع نب بیع السار کشف یر نارود سا ےگ ہدام ان کتاب ہر کوہ تم بس

 لر 9 وب ربا باربی روتر مواد رو و وک کا راوی رفع یرفظم
 ل یی س ورال مق س ےہ فر ر کس ےک رک ب طے بقا ےک نیو ماریا ےک رک جی کت فالف تم واک یک اروا

 یاقوت تاک سا تو ساوج رک قا لاگ یک اب یعنی هلن رو: آے تاعاو نا ےن بات نی ادب ...:ف ارش و 2
 دب ےک اهر یک ا ےک باشت سکس ساوچ ھتاسےک مر ری بیو هک ار کس مات گر کری ناو
 یوم یئاڑلرنوخروا تلخ وہی اتماکیمالسار کا استاک لو رب وار ناب ےک یا مکعب با کتور فا رول ےک کل یک ی

 ٹیپ ہہر سم رج کوب یکور سین ےن رپ رب روا ایکو متارا مار باہ یک ر ےک وم رھی قہ ےس کج نقی ری ووپ

 رييس هم ممتاز بینا کو یک اےک رک اوا سل اروا یورک

 تسلقوکں وگول ن شکم سا ای گے ےرسود کی ایل 5 ےک ماشہ روا برر ناف سیم نا | هتک ج

 حس بابا یتس تان مر فاش ور ناک اڑ یا ےس بس اتم یا یاری اکب روا بیم لا و .

 ای اکا ایج ای مي اش یک نہ کمار ہک ےک رک ل ورح او نی قع روکے پا ےن سننا لئی س نایاب یاب دف

 هم با نفی تسلیم رک اسکلت رخت تفکر ماش تو سٹ یا :شایع نوک

 ن نا نب مکس یم حس رب تول یک غاروااھکناکے ن آں یادو ب فر سیر تی ات
 هریک بیت _ناورت یکایک 2 اجر با زم ھتا ےک نادر یق لئارک مون یر ت شیئر( لو ارہ) شیئا رقم ےک ایر

 لاا ادرک راد کان مت بیا 0

 تی سرقت نر ندا کت رحم ےس شایع ن مک یک یک تم یوم ایکس با
 یک مالا و هر پل نود وب خر یگ ےۓ وم رت ورور کن سس دیبع نب بیع ۔ نامت فر فرا وک سار

 رب بناب مور ایپ و تست قرض کل وار کرج ی کلم ساو او شاد ںوگول نا ےن ںوی رب ہہ ٹول فر

 نیم ےن ماش یک آر صح کا ۳ 1۳دی بیبر دمو لذا تم ان چے وہ ےترکیض یت یھب

 _ تزاجا کن وہ ادیت نی سلنا سا يا روم کار روت رک رها EU یانپ رکا بس تیر

 1 )ا اک...



 لقا. مارل Fl نورلف ماترا

 کاری دب ےک ےن وہ مٹ ری. ےل تخان ےس نا کت اب کارو کد تاپ کم قلا کیا ف رمو آں وکون ا ےن کک ادہق کب لط
 الاڈ رک وک ا ےن ںوگول ناازہر کیا الپ دم اکے لا بج اکے اہ تم چ ےس ںی ایک اےس رم تب نھ اےس
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 تافو ےن ماشہ ہکاھق تان ز٥ی ای آس نارکوہ سنا ریما ہل ب شر اولا بجا اوز لر گیری سلنا ؤاج وہ بات

 نگ نت لن ۔ایدرک کف رط یکن ادریقر وا اد ے ڈاک فتو تسر لعاب وہ نک تفالخدتس دب زی نیریلورہا یا
 یکن کک اقتلم ےس لو انا سا هنر اپ کس نر ول ورا درتچ ےکر کشا ےل ےک ماق کور یکن ادب

 اگے اج وہ یا ہلسلساکی بی رنوخ ںیم یا ںیم ںوفاملس بی رقت ےک رکی اص ااک ا ہلطن ایڈ ےن رکرم فرط یکن ادرق ےس یى از تینا

 ۔ناورمروا یل ےن سج تا یا تم وک یک رقوم لا سم ترا ارد ےن نادر وا ترول یئاو فرط یکب رخمے تیرا شا

 ایک ر تمم یز روکتی رفا ےس بغا ناوک ب

 AVES عش انی ط ےن یک را باطع نر مع. ےڑپ ٹر نشلادب ئے فرط لورا روتر :گنج یک راوخروا نیشاادبع

 بهت تنها فی یدرککں و ش تلخ لی سیارط ےن ترح نب راہچلادہ وا سہ اپ ےن یگراہتص تب خو شن یر

 سس ربا رنو ںی گنج نادود کت سکشوکں ود ناروای کمر اہ دیکزواتباخ سون ہما ۱۳ سنتر

 ےک لوس دور نر چرچ الاڈارا کے و تسکین سیالات اور شش یبطے شیک ی اشوک یکبار یب

 شن تا دوس سا سا سل نا در ماکت کی اردک پس کل

 و کہ جی سن نام

 گرمای ار فرط گر ظفم تا هر کف کره آدامس منت وب یک اب ےس کج نارییم

 انی ديب لسا ںویاسیم ےک سارفیکک تں اہ بام این ب اوخوا نا وم کج تک تہب ےس ںوسینارف یو مک ڑب بناج یک داد وک وف
 شرم تمرض یک عافسہطیلغےس لون یکت عاطا راہ ن_ نر ایک رود اک موکت یک عون دعب ےک تری نا یر ون لو

 تنگ روا عطا ی راہ رد ےک ر وصف ادب سا یناور تشا

 نشر ی ا اچ تقی فا دور گا ڈب کیا اک ماونہ : یر شن ارد ےک ناارہگروار وضم اخ

 تراک ال اب سا ےس اربع لآ 2 20 ےب ےک دیدم ہیلو ۔ ےس ےس آے

 ںولوو نایت ته نر ابو کس تداوم ورا یکی کل فک ار رک سا

 یک اب کس او لاو وای یاران مے وان از کوس لک سے نقار ایوارکی اک ں وت یب

 1 اف اےس ےڑوھتےن یکزادب وز سی اے ناھا ایدوب ےس حرط یا اش لو ےک سا یئاکتوادعونرکرواءایدرکرنفشارپ ے بخاج

 ایا د لوبا رز عم ے روضه ےھت ئگ ہناور لیٹ تممدغ یکروصنم ف تقی ا قل اس کس مات ترم

 نا ی حلخرواایکر رت نام رفزیم یم ےن روم ایکب طاخےس ظافلا ےڈپ ور وص لغ ےن ترا 7 کن تار

 یو کا ایگ وما مر ساب ےک لا لاڈ ڑاھپ تعف یکس ا ا وا رام اہظا اک توان ےن

 ناور ایک یلاب راد زاروا گیر شیکت راولا پک اب التماس لابی دراما ےس کمیل الضو توکو ر پور کر وص روا تشلا

 فٹراولارپک ایبک سا تاس ےک کای ےس ل کے رک صخر تو ےک کادر اید کاج وتو ایا بک 1تسددارا- لود



 لاارصح متر Pir كورلق ار

 اوہ لاس ورک ترمینال داوران تامل

 سا نکنفپ ےن ثراولاد روا سایلاایگگاھب فر یک بیبع اٹک ارحب ےک ےن اج ےب ےک ہرا. :نشزلادبک نم بیع ۱
 ار کب تاک بیع ےن یا اھت تب نر لای برگ ارگ ساوه د ےک ترابا یک شلت یک
 نار هی جب وادزر تی ور فط ستا ےاپایدوکب یعودار وا ہلبطصت چکی اوہ حب تاب کار آپ ںیٗوہ ںایئاڑل بوخ یم سا ئاروا
 لول لی ی لا تا هک روت سوز کس تایل ے ع اپ کس تیر فا _رتقاک

 یار ناب نیسان ایل یک وات عکاس ور کمان کوج فرط یک ےس الع تیما ےس بیری انچ :یراړف کالا
 راہظادوا اب ول فرط کن اد ریوکرام تیصحوورگک یا ےک ءاطرشوکل یک داس ےک نارع ےن یایلا مے ا ای تساراکش یت تیحس
 ےن بیجح یم دعب یکہناور لی روس فن ہا تفالخراب رد قیرفا یصاق تاپ ےک ملا نیدایز نب نیشرلادبع تشادضرع کیا اے رغ کت ع اطا

 را یل تساراکن ادریت ےس کی ہک یلاخ نادم ےن بیبع یورک رش یئا ڑی مس نج ےن ساون یر جنس وک الا ۔یرک رک کس لو
 رکا ار اولا ف ذر یکن ناورین ںیم شرج ن ےک بیبر ہک ؟ےہ تاو سا لا لا۔ ےب د لوھکے زاورد ےک لت ال ایوب شات ی ےک
 دینامیک

 راکل ےل ےک کج کل لا لاچتب ےپا ےن بیجع ےن آپ ہلباقم ےک ےرسود کیلایٹیاچتپ ںوفود فو سٹٛارنپ .. ٠ق بیجع نی الا
 جرگہ لئاو سیم نادر یق نام اک: بایماکر ای درکم ات اک اچ اے زت اھت ےس بيب ل ناریم کے ب راو ں وود ی انچا

 اوہ بک فود هلی لا ےک رب ب ٹارولادبح اپ ارسدداکل اےک اے یرخ تدارک

 ات ایل یو کت و الا طناب بیک مع لو اروم کا. لیکن یب معا
 ےس یابد باب یک اترے د دتسکقوکب یع ےن ںوگوا نیکی ئاھڑچب رپ لوگو نلارکن کتب ےن بیع یی ید نما ےن یاوک راولدبع
 دف له يا ےک ےس کمو ندرت تماس ںی کس نادر یوم ما روا لتتم واک کں وکو نا

 اراک رسا ںی ایک روک رش یا ےس ماع کو نرکت یا کت سی اروم یک روصتم
 ریس کن اردا ایدرگر مسند نا یووکں ودبجسم ےن ان وي یرتبا انا لوب تلکس کر

 ا ناریم لوہا ارش نون رودرا ب فرط کک است دارا کس راد بی یی لب... لون لا رب نب بییجح ٠

 اا ناری یوم ااا نوور ا یاب ای کارد دو ئا ایگ چ ںسئارواووکےک اھکت سنت ب یبععاب رجتاپ ےک
 ترس آر بیعت آیا کلاه کس اراک نوت ےک یا ورک یا دیت ےک کاروال
 لاب نت تیا اک بنوا ین اسید تی رفا توک یک الا یکوم اقرب ناوریت روا وکمرو

 روایآ افکار سرو قلا نم بید ان کا. : لوک روحا ی انب لللاربع
 ھم ےک نار لیا ما لیپ ارکان توب مے وک او ریت لرلو تیرا مات ورورد یکدم باق ناو رت تک
 یں ایک واتر ےک ےگ ایر تدا و. فوق زا نور لایت الی واسف ےن ںیوکول نا دایز ےس یاب ںی ںایتوایز

 ارگ پ رطب روا کرب تج کت قات کس ١ ںیم فارطا ےک سٹیارط ےن یہا یر فام رن یاد عا

 الل ری يا نبی اک ت س ایرو تصوکع یبا ںیم ارش فس لاک و سب. :یگر ظفافم الا دبع
 کے تاکو ناروا یک اتم ےس ںوج فک کاہے لئت ب ااا اچ ۔ ںیکن اور یت وفےۓ ل ےک ےن رکگ نی ےس ٰیلعالادبحع



 لا لب ۳۳۴ نورلظخ با راج

 لیا کو شیب ناور یت ےن لاد ہک ب الاول ای ددش نا یھب ن نادریقو کہ درگےۓ وہ ےراپ ۔ایگالچچ ترک بق ات ک تن اد ےس نایاب
 ےک ایک وک ےک لے رک فرط ی جبر طے رک ر لتپ روک کاٹ سوت نب اربع وا ایک اب لاکڑوک وکم رو

 و اتر آے فرط کر وعنا
 رک تو ساقی م ناور ےن وکر و را وب کر ترا زمرد سر زا بج ...:ی ای حقا نبر
 ےب ناچ یکت یاکش یکم روا تیز نا کود تسر فا فیل وا 2 ہر ضاح شراب رد ےک  یساب جت ط الخ رب روط ےک دو کول ےس ہقیرفا
 تما یک یرداو یکتا ےل ےک رک رویان تحفا نک کپ تم واک کت یر فارع رونق بلغ کت س اورو یک م اعاودر روا ےھت ےہ روہ

 ۔ کک رپہ توک کت ورفا ےس فرطیقراوکی تو لابی کوہ تخر ےس تقالخر ارد تدشا نیر رف

 الا دبک باطل ںیم ترس اتم ایک وک تاس ےک 2ئ 9 ورا روگ یھ الاوبا
 یاشر کا عدب ےک یر نون تسسدرب تہہ اھت یک یک ہداوس نہج افن نب یلافخ نی ملاس نم بلغارھتاسےک ںوکول نا یم مہک یئوہ کے
 راکرخ گے سود کیا امگم آں ترم ناد یم رک وغم ور ابو لار ب اقا ید دعب ےک تان ےک گنی نین وہ بص وک
 ۳ ۔ےا اگے رقاد ےگ ےس دام گا ےس تہ ےک یک وہ تاک مال ادب ےب یکاوبا

 رک[ بر آل پردايگ اب فر کتب نر بر نر کما سا ..:تاع فک عابر

 ران رالی و طارط اوہ فورصم ںیہ ےن رک زور رئاد ےک تا فقہا ےس طا او مز تیاہ تضشا نشو ایہ زق
 اید لاوان ویالو ددا کت داطب دوا تفلافئےس سا ےنریرنعمشمیدعبایکر قمر لاس نب بلغارپ بازرواہتوط۔ یکاطع تموکع یک اوکی ئاط

 ۰ دایلتساراکق رش ےن مل اس نم بلا نپل

 ب کی یم تسول یک یر فا دعب ےک یا وکی ا نب اتع نی اس نیب بلا ےن روھ رفت: اقع یر م اسن بلفا
 ایت اکر رقم تمولعی کب از وارنبطوکس ا ےن تدارک ترش نمرات ںیم ںویھتار ےک یلاسارخ سوا

 ۔اگل نر لم ناکم پا سرہ ےس نج نی ضو د تفاوہ لقا س اوربت بلغا یں ج ما

 گام ےس دے گنج دوا ی ی وخ ب لفا یورک اح پ بلغا ےک کاج کیاوکں مبلی تیره... زب اغا

 تم وخ ےس یر نکہ ب نوا اید کل دزحمےس یرادرس ینا را ماگ اکب فول وب... 9-اگر داف ترک
 فر ین ورق است اس کس نادر يک لچ اپ ےک برق نب ننگا راسدحب تست هاش مر اھت یم سا وڈ نارکوج یک 2
 ۱ ۔ایگوہ شٹلاقرپ ںاوریترو ایگ

 ےک ےن رک کج ےس برق نم: نم ہم اث *ے روا نیکرای سی وفرک پر لا یلتساراکل باقر کیک اخ ناریم ےن بلف. :لاکبلنا
 کٹ اب ےن نت ایاھڑب مق فر یکن اور قہ کےد تسکقوکن سض ےن بلغا۔ یکیئار آف ص ںی ناریبم کیا ےن یف لووداوب ںپاو ےل

 ایل اپ اتد ےس یک اک رت یارک ب لفا کت نارود یوم ین تہ اید رک بخار اب ےک نادر ۱

 ارم تین اپ تصویر یاب ۔رمانپاوکی اطراف ٹر اخو ےن ںویتاس دعب نا... :گّج یکن وا یقراف ابا.
 لا قر افلاوبا نئراوسرواایل کا اہ شمات و تین هاتی وا ا اگ اہو بج روگ اب باج کیں تکا مت لگن ور آلت نت

 وک ا ےن لوس بلقاچ اپ دزک لس مر افررتاتاخاب یباو فر کش تسمه بوده یم بتا ےک

 (مترم)چ_لاف یی سی بات کک...



 ناصر سم اتش یخ کت لا... متر nir نورطظنء اترا
 ے آج تاعق او کک تن اہی اہ اتکا رگ تیر لا یاد تابلو
 او ےن کر کز موان

 واہ مرام فن نی رھپ رفا کچ یکی رکن کر یک ناچ ےرام ےک اس نت پلاس روتر با فیل. سو
 ےس ماظن ان تبلت نما ارا صف یر اڈے چن انچ ۔اھتےس الو کل رایان برق عمر ایر

 ربطی راي رر ررشنوای کب یبعپ ہ: بیج مزاعوبا یتا نادریقردااوہہنادر فرط یک بطۓل ےک ےنانہ شش رعباپراترکتصمولقت
 ۔الاڈ ڈرا مز اعولا ےن ںوکولنلا یو یئا ڑلس مزاعوبا۔ےھڑب فرط یکن اریق الا دی رفا اس کو سش یرقان ںیہ تاک

 رنک تایر پا بیجخ نت بوق ابا حبس لار طیب رب لب... پین بوق ماعلا
 کن ناش قر کے د تسلقوکس ا ےن حضا "نج ھر مے فرطیک مج کیتا اب نب نی تمو یک ۳رط ں وند نا۔اھتم اخاک
 ساک فن نب کروا یک وکب اج یک بط ےک کر ایت یش وف ےن ںی رب بچن ر اپ ےک رر رضا
 تک يا راس تن اب ست یی زن چ برق ہر قول ںی نیر صا ایر کور تاک
 توقد کن ارے درو اواو اور ےک نا کک کج ےس ںوکولانلا ےس یدنم لت یاہن ےن فن f ییہ ے داداش
 ا تا یکن ا یکے ہرا ارو ےک تول یاوریضا ےک لاقو لادج کل ایکاطع مم رادقم یڑب یکن ویھتارسےک ہرقولا؛ ید ڈو اھتاروا
 تست نمازی ی رب یت یادوھتم اتم تقو لابی قدر باقم ےک مت ب ن لارج عر نوکیا ےک احا اکت ناپ لا ےن ل ےہ نرم
 -ایلاھٹاورصاھمآ وج متناسب اب باب کرک

 ایک کرک رپ ےن فن ہر اکر ےک ہر اک ےس تاش تباہ کیی ےک آیہ رص اکر خان تا همانا
 ےک ارا مادار ھت ےس یک ردط لا آ طر کو: ہاگگ آے یاری جرج رفع تشنت لر لرد
 ۔ایدرکغ یش ےس کو لق ی د هر ےن ںوسوسا وک خردکن ی ت ےس ےک رم ا ناور اس

 7 مچ آن ا یت ےک رکے ہتسار فراعتمر یخ کیاےس لاپ ورا او ناور ر یکی وت ےس نا مت مع پا لپ صفت یرمع

 کا ناک وں الر رص اکر کشا صنف نیر وا نی نادر سن را یک دات اھ ا ےہ فرش ںو ابا
 صفرا ترور تم دارا کس رد دلالت رک لورصاروانوروص اتم نایمرو ےک ںوئدود خر کد
 کر قاپ یر کرم نت صفت نر ہر ر ایا نار وجا کے ےک ےنڑ را اک متاع برگ سرم

leمارا قا باش اک سابع تدالغ شی ناد ریت کے رشت او کل اوہ رکشہ دی یئھپ یردام اک اہک یک  
 ۱ شیء زاد رد کس نادر نس تاوان کره اش انچ یو و ےۓاج ایک

 یدرکت واب فالف ےک ہت رفا روک ت یر مع ےن ہی رفا لبا کی کروز یخ تو + ۔:بلب نجی صدق نج م اھ نب ڑی زس
 نب باہ ن: . وت اع ای تی کم با فا اكرم ہے
 دف تست رک اکو مس فک نرم
 رپ نادر ت ےن لئاذہء اھت سب اقرب نادر یق بیع نب بوقت مادی تو نان آبی نادر منع نت. هی دعب ےک کای یک
 ی کے نادریق ےن متاعوبا ید لو ءاعڑب باج کل و ار ہلبام ےک یز ےک کت مار آل یش وار ایک رسک ر ن ناش نر دج
 ۔الاڈ کل وکں ویا اهر تشنه نان تر

 رن آلود بناب ناو فر یکں وگول نوکر تعبیر عمیق ادب ناردد کا ..:گچ ی زوم مولا



 لواص ملم ۳۱۵ ۱ نورطخنتا را

 خزر رب فرین ویو بق تکنو کاپ لی اسمان کاو ےک یب لکا ےس ناوت رک رنک

 وقت لاج وم جرم ایت وک اوبا یل سار اک ار طے سازش ایا داور کس بت یز کس رپ اوری رام

 لوم ااا سوری ز تہ اوہ تاور ے کس بام کس مت اداری بت دم رتا ا ےن ا اکا یب ےس لھجوف دب انب کت

 لک وداکوورگوددوخ تسلیم ےن دب ےک شتر ایا تی دسر نت متاعوبا یئکک ناھب ےس کش نادیم عوف رب«

 ایج نارق ےۓوہ ےتوہ لرود فصنےک ا4۵ ر اوہ تاور فرط کن اور لٹر حا ءایگالچ مرکب ق اتادم اک

 یارو ران فر گی کی ا ےن ریزی ۔یوانپ کا ماکس سادعب ےک ےنوہ ٹک کنباھت تاک تا ی رفتی ٦ رای کاک

 ساوج گو بسه یک ام نایب سر منت ام اکرواایلر کور صاحب مات اک ا ےن ںوہخاذایکر وتررچ ب

 رس کس دا مک

 درون وز مات لو یک نکی بازیگران قرار فرط کم الغا ےک تموم نر اف حس تام" نا

 تم اپ تافو توي اور نواب تفاخ هتک لابی بو بول بر ںی خرقا ےک وکر ووا اوج س ںیہ

 مس اقا کس لا آن اوریق گ آں یئاو ںیم دحباوہ دو آتی نیکی ۔ایکر نور فالف ےک سا ےن رب رب یل لک تاپ ےن اد ےک ا

eî 

 بل لب تفاوتی جوک نمد لاعب ےس یا یک کی يشر ففف کے ر مک تا نی. اور

 ندای فام ور ںیم فصنےک ایا ساید مک یکاور ےک ا رف تہی انک مو ککر تس کتی رفا ٹسروا کت یز تی گدی: یئاھب ےک اےک ک

ر ےک نام اک اردو بر ساروا 2 ایگ اچجرد دعر وا لم ریپ: ؤکع راروخ ےن 4 ہل ایل تسار اکدارخب تالار ار ریا ۱
 اھ ںول

 یکے لا اھت شیر ئا اکہ رطخ ےس ۳ 2 باہ ؛لادبعک یا فرحع۔ارذگےس نکا روا نوک تہی ان تمایز اکں ور ے جب لاا ایپ

 ول بی نره لب لود ور دیشرفیلخ کپ ےس لاد لاپ تاق ےن یاں ہار ناضمز دا ںیم دعب یکرک ا

 یک اہ اک ےن رکی ار وا یک سیا یس ادقیرفا تم واعر مترا ےک ور ےس احنا یکی درک انس فسفات سو

 -یئلوہاطع یرنروکی کد چیر فاوکل أس

 مرا لا یکاطع تمولعد نس یکہ قر یارک یب نہر صا یک ا یگ تافو ےن ماح نب حور تقو سٹ ....: جور نب لش

 ےس ا کتک ےس ںی رک ایت ر مک یا ۔ ایکن جہ ےک ور ئجرشپ یئاھب یا رخ توک یک تب آں اد نادر ںیم ہاری ےہ

 ات یار باک یی نره لو یک لش ی ومار یپ ترف ےہ کت اکرام التر وا یف کس وک ںی ن اے لفتروا اما

 ودر ےک رک ئاب تفل مک یت یک یا یک اکا ےس یا ےک ریمیکس اورو کوہ ی ےہ رکے سات لا مین ا اما

 -ایلانمر مان اوگووراچ علم ادب ھر واابدرکل وزحم

 تعین رب تاب ےک سا تعاطاراہظ شب ست لات فور روش مکس را روا نرم. :زوراچ نب ادب

 تابلو زن لا رفت تمولعیکس ہت ںیہ ټپ وای ےک ےک دپاچا ید لاک ےس رش پس اوا کک

 ناب بیس شیت ین او ناور فررط یک تر کوم تصخر ےر لن ڈوادبع رخ انار قم اسناد ابا زا

 نکدقلادب کے جب دیگر وارح لیانا ای2 ےک ےن رکی ای ردد کن آی توا ےل ےس یز نیر ادب وو رگ فدا

 کرم اک کی بکار ژانر روا کش هر ننه سرچ لا - الا ریز اپ ےک ےن رکل وخ ےک دورا

 ٠پ تشلاخ یک ضعاکل امروا ںورنارکے پ ںوقالع مامقدحب کس تاب نور نرم اجاق برس شین ار لس



 لوا ملم ۳٦ نورلظ نیا رات
 قاب تیم یکدوراج نشا دبی انچ ےگ وہ فر کروایا ےس ضف ےک بس ایدراھزا

 گن راکت لک مت لی ناک ورخ ۓل ےک ما کور یکن افوط سم ےن لن .:کگج یکل ٴشنروادوراج نثر
 لپ یب اروا لوک ں اچ ۓاب ےک گہ دور انبار رگ يا بیر کس نادر ایگ بت اھت ن دوراج نت شاد تاک

 : يک شا یب قید ا۔ ورک تے وہ ےک وہ لکل ام اعد های ےک رک او ےس ےتاروک ار ورکر رق ےک ات
 اوز بصلانعط مار رک یک وت کی ول یک یوم لس ام ت وے نکردم طظ

 رع کت دادعرواتقر فر لای یت ے تا لک فقر زنا کادر کش صحیح :تواتب نی نادر
 آب رط یکن اوریق ےس سٹور کوہ ہاگ آے ہعقاوسا ےن دوراچ نج لے اٹ ےن کرم اور لو زور کی یخ

 دا دان 0, 2 7 تز کب کل اہک ب س لاک
 ایم اپ رب ناخولن یا اکتدافب س ہتیرفاروا ےس یاد فرط کی اور یق لیمردعبر چاک قی عس نیم تلصرپ تمولقو ییرادر سیف ر

 یتیم تملک طوفان سا لو ها آتواب قی رفاروا ےناج ےرام ےک ور نکی فبلغ 3007
 نادر رکے د مانپاکتعاطا کت یر و تب ئی کس ا ںیم ںوصھع آی کن ااسارخ ل بارک جو اوین اپ کدو نادر
 7 ارا i تفالخ ملی طر ش یکے وہ راف ےس مد م نیم نالع ےنددراج نج للادپع اشوک یلص کے نایم اک ںوضتب۔ایک
 5 لاا یہ روا ناش کے رک اے کر ان بھگ او تسود ےک ودر نر ار پرے دلوڈدودراج نیر نفادبقیکای گا ( ياب)

 ےرڈےک زیعس نج ءالع اے 9 مروا یت ںی وتاسےک تمل ین رکا کک یوق کی ا ےس ورڈ کردو راج نج ہللادبع الل پہ دعو ےک ند
 : یک ریت یک فو قد یکن اماس یو ےس ےس دارا ےک کج ہک ککے نادریق ےن لوفود۔اھتھتاس ےک لا یراف نج ھی اگ اھپ لک نادر

 ۔یئجواب اج

 ےس ی لیپ ےن فلاط قل ف ای الب ےل ےک روم مم یئاھ پکی اف نفس ور اچ نب اد یکزور کیا ...:ایگر قر یدوراج نثر
 نبات. فطرت نیرو رد نمک شاتر تل نورد ناو کیا ےس سیم ںویتاسےک سنا
 سا ےن ہمہ ایام یا ے شم رکاب 0 نکن یوم قاب رم

 اچار داور نامر ےک ال سیر ضیا! تس نورقکلا فست نا اي ديد عج ترش لریشرضیلفوآ
 شپ زط ی ھچک جتاسےک ءالعرداابد لاڈ سیم لیٹیکوو راج نیشئادبےن دیشرذیلخ ایکہ اور فرط کت الغراب رد تام ےک نکن الع ےس ب
 ۔یئاپ تافو ےن لا جر ھعیکک ا آ
 تاب کد نود نادر م ھے او کم قورس ایک اچ یکن او ریت ےن ہمہ دعب ےک تاعقاو علا... رت یر کت
 یگ طروا باز ب افا نب میت اربا تقوی ایام ھتاس ےک ا دددانپ شک بار طر وا اکر ی یم تخم عامر یک قد لاس کیا ےک ےن ۳ پام یب
 هک اتر اوت اسکی ایوان ارگ صف لا تست تی لا مک لا دہ تے یک ادا اس مر سیا پ یزروگ

 اب تب کوہ قطن ےن ںونود ۓ وہ ےڑنکر شا یک نب بیلکروا یراوہ بہو نب ایہ تلات کھ دص! ےک کا :یئاد یم شہ
 نو کب یلکروا شایع ےس یکرا کر اکی چا یک ای کر تک وم نب یم ےس شاہ ارالاس یب ی کرس یک وفود نا ےن ہم یارک شرک
 مور فا کس رگ اس ااکت اب سا ےن ہمہ ٹول یلاو فر یکن اور کس رک سادات تہب ےک لا یر ھم
 ترم ستار لا فر وت اغعتسا ےن دیشرہطیلخ ایک شیٹ ءافتسا ے تمولع یہی فا ےہ اترکاوہ دب میپ تفلاخع رم ند
 ای آف را ارد اس اھ ڈے یز روا



 لقاح. ملم ٣ا ۱ نورلظن نیر

 بات تضاد رب تخ اساکدیشرضیلخل تم نب ھش اکر تکی ت لات ن ھی کز رکی قی رفا دیش فیلختعب ےک لا ...: یگ لام نیب
 لاتے لا ےن ںیوی کش یوم یری رک وکف وکت اداع رب روا لول رپ سیم لتاقم نب جو ء ایپ نادریق سیم ۵ا ۔ںاضر
 زا زر وب تستر نور نت شون یکم اھت کور یک ا ےن لُئاقم نب ھشایانہرادرسانپاوکی دا رم بدلے رل ن العا ک

 سالی لوک بس ےن حاھت” ایکو مرغ اکس الا ماوگ:ایکدنلب تشلاف لم یم سات ےن یھڑ ب م اق لب هاب نورد
 موج لات ست نریم کیا اکل ونمشد لوخدد۔اب آپ ہلباقم ےک کرایت سی وفرکوہ اگ ےس یا یک اتم ن ایک وک اور گان
 فو تم نم مقر لب ای پن ادریق دہ اترکب ق ات ات اگ اھب بحاج یکن اور یق اھ کت سل من مارا ےک مات کج
 یاسا راکم رطل کدہ آر توک ورا ےن لات کد نا طرش که سا هجرت

ODےک رکت ار آسیب فرات شراره ےس لن اےک لئاقم نب یک یم باز ککب خا نب میا اربارجیپ فر فرب  
 ۳ یر یک ر طوال تم نیہ ھی روا یل رک ت قر نادریق ےن میپ راگ اھب فرط یک نت کاج یگ ےس لب اقمماقہاھڑب فر یکن ادریت
 ا آب باقم تہ“ لور ژان ےک ا بلغا نیب مارب ایک رھپ رب ںوکول نا ےک رک سرد کج ناماس ےن مامق یک ییانعورابود ترابا کن ارت

 یتا ےس یارو کد ناو کا ےس می اربا یکت ساوخرد یکن ا ےن مات یب کت وت اوہ انک ب ق اھت مت اربا وم تساک س کر ہی اوا
 _اید لاڈ یم لی ےن دیش فیلخ ای درکرضاور فر وارغب ے ناورہت وا ناو

 لو لار ان ےس تصوکع یک اوکک ملال لا هادد تسلیت سلم نت هکتقو +... بن نام
 لر فا تسولک لب تفاظراب رد ےن میت اربا لایک دا رپ ےس د تس اخو گرفتم تس میش فیفا فا نہ متا اےک رک مات طخ
 تالاس رانی دراز یک اچ ہو الع ےک لا ساید گور هست اکو رک مات قرار اندک کرک تساوی
 للاعم کا ےس ںاوریش کیسا ایکو ملیت اع کک د نم تلد یک اکی رہفیاخ ےس یا رز یک گل ورک جک تر ابداع ورق
 ۴ ایکو روش یم
 رش ذیلخ یخ انچ ید ۓئار یکے یس د تم وک یکہقیفاروا ےنرکروظنم ہت ساز خرد یکب لا نب میٹ ابا ےن ہم توپ ہقیرفا یک اا
 یاو زو فا رپ رنس کت سو رک سام وتس یک قی رفا میم ارب یورک اور کاپ ےک مت اربارگ گیر فا تمواکر تح سی۱۸ 0فصن ےن
 ایکو نیو نکصا ےس یکن روگ کب لا نب میڈ ربا یم بر ےر اہ آالچ رش ےس تی رفا ل تم نہ شا انس ےس ےل کاو م اغ یک روا

 شیر رم اتم تست پریا آنرا بیر ندرت... ساب
 هلن ارش. بل نت مقر ايد گن را جا کاذب فال تنم یت ےس لش برق ن ارادہ ےس یک یا کت
 یاس رب سن لار لو: تسلقوکس یل جدعب ےک گنج: ڈرو تت ایک اور ےہ ےک اتم شوک ادای لار ک ۵
 بوک تم سی لک ارگ قاب زود ایک جوتم بن اج یک مکس الا ب رفملا کت جو جی پا فست ادعا قد لا ام
 ای انب ماظقم ما کی او نو شا لو بد اپ تاق کک یوا لکا کیپ ےس ارق یک ییہ اظ للادبم نم سردی رب
 ۔ایگوہ لصاح لالقتماو ماکتسا ےس ہجو یکوردشناروکت مول یک اروااوہ:اڑب سیٹردا کک تل اپی اھت درک( ارگ تلافی ک ئادشار الخ اکس اء

 کی اروا ایا هشار راک اھت اجر اج اج اج الم ےک ےدرزو لاموکں وی ب ب ہشیپ بلغا نب میڈاربا....: تعع طا کرک لولب

 ۔ے رت کے رخ ایمر یر رم ںی( ایف )ب زما نایب...

 ر رلج )رخن .... 3۔اھل ےک راہقناےک اکے یس اپع لود اتو مانا ساع کے رہا وا۔ ےہ اد ماناک می قے سا سیب رفملا نایہلا' "ےن یگراذع نیا...
 _ےاھکن ودلخ نار پ( ۵۳یا



 شراب ۳۸ نودلز

 رم هو نزن لول ادب م اظ اک تسای رو تموکحی کس یلردادعب ےک ےناج ےرام ےک داشادە ایگ ال یک اپ ےک میڈاربارکراتارس
 تمعروار بہا نام ےٹا یل را یھب بلاغا نب میت ربا ایک سردوکماظن ےک تنطلاسو تمولقے سر ییدنم لنا یئاند تیا یھب ن سا

 کا ےس روتر ترک مارفیکت ناسا ےک میئاربا کت اکی نایارخ آل ولا راتنپل سلم فنا تروا مو خ ا راج ام ےہ ںویلمع

 ےریب رذ ےک تبارق یک لا دوا لوسرروا یک ر ےس سار کوہ وم آے ضا ےن شٹرداایدرکرا اہ ااکت عاطا یکے ابعت موا کوہ فرط

 باب دز اپ تی فیل وکلا ہدادبلاوہراگبلطاکت یانعدفطاےک سا

 ےس ی اروا یکراہلتااک فلات ےہ بلقان رس ےس ےن سمر طل ادب ےک سا ....:یگرادریتامرفروا یکراد یکس ار عا
 ذ اجط رک کا ارم الا ڈراموں ویت ےس تہب ےک یارو ید لاک فرط یک ےہ ترام الراو ےک رک وک اہ ب نایت روگ
 ےن جو یاش سیل اور ںیم فی یا ےن یار طل یوا ڑ یک ککے سٹیار حب یم نچ ےک تموت ا نایفس یت انچ کدے د نایب ارش یک
 یار ط یارب ےن کر طاحون ایف نیب میت اربا کوہ لا د ںیم سٹیار یب لوس فر وزرا رعد تست

 یا ١ر ئاردا یکی ا ےس بالغا نہ میت اربا انچ ای درک تو مقر اه سارا رخ 1ےک لاس سا دعب ےک اش جب یی ڑوھتایکر ورک

 درگ ہئاووکں وگول نا ب اج یکن و ےک ناروا ورک اوم س اخ

 تم لا یر اکیا سم سات ےن یر دمایئ نج نار یم 19۵ رم ٠گ یک ب لار والا نر

 8 جیک وخر رر ا ےک ہیسابع ےن میئاربا ایم ؟ناوریق ےس سن یھب او اپ ارام یک یت نم شیر

 اینو برو ارت مار هک درام اک تارا کت اس کیس هل رق روا نار ای نشت رگ تا

 راس سا دارا رب تداخب یک یت تارن تن ادرس ها رک بان مارا ساک ایمن 7

 NT OEE هدر شا مارا ماد کاپ ےک مارو لاا تہ ےس دیر لق اردد کا یدک

 بل نمک رک د روا ایگالچ باز روم نا رءایگوہ مہر ب مہرد ہناخراکاکن ارمروا۔ے آے اپ ےک یا ات

 ۔یئاپ تافوےن

 ہناور ےک ےک تموکعیکس کار طم رش ادب پارک ےس اے ب لفات ۷... لوس کاری ہلاک
 کوس نبوی سال ہک چک اراک طلا ایر ی

 ایر بب ےس فرط کات ب بس یبا درک درشیلسلس اک مارکاد مافا ےگ وہی اپ ےک ا ید آے تہ اید ڈو چ سار طے شاار پانچ

 کال دحل لر پرشاد تساوی ارطج فوا رکی اھڑچ سسر ےس رکبتردو ا اے ادب تک اپ ےک

 یک اطعح تصور ادضم نک نایفس ےک کل ورھموکس ا ےن( باقا نب میئاربا)پاب ےک

 نما ناف لک تو یھت ںیہ رکا یک تاب تو نب مش کا اف الف نایفم ےنوراوج....:توانفب ںیم ۳ ر

 یکم ے آپ ہي اقمدراوہ اھل »فر کر تب کفش اکران ئا چک اہے بلا

 ٹو یار کت سرد ےس ےرسےنت وان شکل ۲ار دعب ےک ایم اگه کیر والس قسم کت ۸
 شک ہر تقرود آل رتبه سویا کس ره ورا رو تر سم ارس کوک رس دن 2 نر

 سد لا ت افا ضف ی نیسان کا ازا 2 یکے نر مےک پاپ ےک لا نازود یا ۳ ےس مرگ اگ اکی ا نر

 تم تا91 یلاوشوا تافد یک یت ارباایک وک رطیکن ادربیق تار رک کس عام اھکرضقانپ ارباب ددرما سٹار رش ی رک

 ی اهدا لو( )نا 8



 لوارح۔. متل ۲۹ نورظ نیاًنراج

 یب رات یم سار ط تقو سدا دبھ اھ ایک مد عید انوکرڈنادبع ٹی ےنپا تقو ےک تافو ےن بلغا نج یارب : تاریکی اپحلاوا
 یل تی ل رک عیب کس کبری گن ایبوا مارکت تو« هرصا کلا
 AE را تست کت شاد اساس لو ورم آی تصد یا ےس رشاد زی اچ

 را ںایامن شات اس کس شا دا اب سارا اور لحاف صور یک ی الاوز پا...: دب آن اور ی
 ایکن یو یکی ا ف الف ےک تر ےک ی اڑ کا کیری مر کلر تو گرا شیر شاد اذن تیام ا وک
 تسروتس هل طب تب کم اظ ےک تسر او توک پاب ےک یا کی یہ جاو: لیا فورت اک سایک یم تمام ز ےک سا ۲م اترک
 ر تفت س نشلا لوکس مراد کج جا 1تافودنازاک لاک تایی« تماما قت مت ور وتمروا
 نری او لو ول فاکس ار کل پس راہ رد ےک ہشئادبعر کے قوتا ےک تعصب کیا یہا تو یکی اا ںی نازک تیز دین

 ےب لاس اپ ےک تسوق ییا سی ھے! ہا کز وام ےس ہہ یکی ایکو م ییا لئ نکے نارق ہا ہز یا ےس قا ایا ر
 ےہ و

 وا ۳9 سم 0. 0 ]0000 اے
 کپ ےک ںیہ رن عد ےک تمولع یک ریس اپن تم رب آہ کی قروض اہظااکت اب اے لاء ایکن اورورق تالا ےج جے و لع ڈے

 ۔ےگ یر کہ پان ر ںی ےس ام ےک تم وک کریس ادا ناتار لک

 ےن ےک رھپ وا اب ےک سارا ںی اب ےک بلفاے براق اود ۶اے سا ںٹیدعب .....:یھاوروارارف ؤں وراو شر ےک ہدابز

 ال هاچ ید تب یکساں وانا ےنشاةدایذ کب لت زاجا کے کی ےس ریو بلاو ماھر یا

 راک بهت میرم لو دعا کش لب ۸01 0 ےہ میت ں یم صر آی ہئاوردعب ےک یس

 ےک ا ار کروم اقرب اروا یل دول ومص کیا کیا ےنریماوہ چدن ای رپ تازو ار بناب نا

 بنس:ایلر کور کی روا ےک ورو رپ ندرت رب عت بس ےک بس یئوہ ہن تعاقوکن ا یھی سار .:توانب روال ناو یت

 ایم رضا وم اکہ ابر شر وا اھت ایک ورق ےن لا ںی مانے اھت لقت نب 0 لن باز الاو ےن الیھچپ اکا افرا ناکت شاد اتماذب هی تن

 ےک یا الا ڈرا ےک کانگ ارود ےک روایتی فر ةد چ انچ یک اور ںی زن ےک وکر کی اے شاد ایز

 4 اچ رپ سنی ےک کت مار آں یج فای اٹ ارم ںی ہدط ےن یر رت ک0 وصنمدب ےک سا ےھت ےگ ے رام یھب ھا ےس تہب ےک تام

 ریس روم ضیا نی نمایش رج

 مانکن زو اک رج )نوبل زا چ اک و م یارو م اک آے اد اغاز : یک ورد اف کرنا تواب

 لن اج یزاہت نگ اکا ھا تسلکےس کج نادم کول قر کی کریک تاع روا ادر یاری کا ( نت بل نر پ*ن بلا

 ناجناچ« ور طش کن وا پول ین« د تسلیم اشیا تاک ار ل و کول هه نخ

 مات برو روا روضه پک گل تیر فا و شو اک ںوبایمزو ےن ںوگولنااےس فوخےک

 یت روا ایک قو فرش ین کا و بترموکں وگول ناا ےن روصنم وب را اپ ےک روب سیر یل یک اے یقینا

 یک نب روم ےن ریا نیا ۳ 'یلقع (۷۱ ون غل )یا نیا... ۔ یر وا نچ روا اس اپ تمولع یک ا ہکے اکے یواز نا.

 ته ترا. 0 سی با یا اھ



 لا ٭ متلب ۳۳ نورظنیا مرا

 دار راسو بارق بنان ا لامپ شنا تاک سهره تند سا ریس کندی يک شبا

 بوم ترس اور وصرخ ا سر وب لر ش نود کشف اجزا :تساگیر روصنم

 چ ے ےک وہ اتم ایل مورک سیم ںوربش نارکگ ا ا گا ےس نورا دار دی اشیا شا دان اچ
 وب یون طبس یقزرا 0علان نب

 مات یناهر سس هر کرم یاری کتب فان وف کیا رم ۳۰9 سا وای کج ے قنات رم اع
 اس ست صفا تست زدی تقلب لاو فرطکل ایت یھیروصنمی آی اون کدے د توکی ل اے

 ےس شا قوز ےاج کد نا ۶ اجرک وک قی رفا قر گا کا یکم اپ اپ ےکللاۃدایز ےن عرف یخ اب ہت هر ابد سرب
 کن سود ندا هوره باب ین رام فسا لی هنری با کل

 رھپ کے د تسل باہ کم ایست ار آت ولے هدارظفر نریم اعايکد اور فرط کد ار نے کس مات ک ویر یک ان نج ماعوکں ورو آ
 دعب ےک سنا ںیہ ےک ھی ڈ ۔ تاحق ادب ءایلر کب ترعو تسردرکمماظناکت مولکےک رکضخ رب ہلیطستےن نایغساوہاٹیکل لیے ہوا نکی آباد
 اک ا و ا

 11 لر تک وم
 روم پل گرو تساوی هفسرماع یکت ساوخرد یکن ال واجد ہناور فرط یکق رش: یر کڈ وقف کہ رش ےنروصنمیکک
 یا نرش نب م السار پکو راپور ر وص ک یت یارک رص ایت وراپود ےن ر ماع ایگ ۲ں ہیاو رکے کب وس ناور بم یک رطمرکل گلے یر بط

 روک ئد نار طرش سا ےنرعاخ یک نی نما تساوشرد یکر وسنت م تدخ یکرماع ےن مالسادبئاوہر اگ لاک ناچ رذ راک

 دہ دادا باج یک تام ندرت ارم ہون ماع ناطے طرش ا ےاجالچ یقرش کوہ راوس قر و فا

 کتا ےک ٹپ ےک یئارواروسنم ےن ےب ےک مبل قسم پس ابر کا چیک ا ۓسا

 اد مم تم دخ کرام پاب اکر! اراک ےک اروا ایک

 یر مالک یک ل قنا یس ہٹلاتس کک ت لاھ رمت سم ی وت مش ان ںیم اعدل ےک تاو ا تک لپ نت اکیلا ڈداہز

 کلک رب مار رب تا لا ۸. سم کی شہری زج ےن نیا ا نب لیک یب 2۵90 توافر یبہ
 تسلقفرط کس تل مارا یاس نوک تیک ںی ریشه نارود یا اوہ ہناور ےل ےک

 ےک ےس دام ست لا لوازم ایکو نشر اچ تاب درو گاه کاک

 اکے درک آل یم تاناکم ےنپاےنپا ارپ شت لیا دارکی دانم ناطغااکن کلا ےن ہلئاڈدای ذدعب ےک تا ےک گن ء ےگ کاب ےس تہ

 یز ےک ہین اشر اپ نارمککاک اون ےس سی ولو مور لایک کلک لقص ےن تیر ف نیا مدح ماہ لل ناب

 2 تا الاس پس نور کیا ےن سا ءایگایکر رقم ںا اراک سوت م لیس م ناک ت یری یا شم ااو یت توک
e Eدهد رجب ےک ترب یھی اید رک کریو مکر روک موکت م اظ یورک  

 لاء ای درگاہ ا اک ت واخبار کر الا جش یک ا ےس ہی دذ اکا يا اڈرکل وانی رر قر گے کر الامر پس ساون
 شٹئاق یک اگرو یورک( وک رط یک ور رش ےک ہیلقح وصصےک رکت سرد فسروا کن ناماساوہادیپ بصخلوا لٹج رکن یب ییا دیتا ےس

 _ےامگیت(م فر اب)ف اں ۔_و-ےاوکذ ار کی۷۷ ذ ٣طط )ر خا با ۰۵



 لواصح۔ مت ۳۲۱
 حب +

 ےن عوف کر الاس پب اب رک کت سا لم ارت کلاس رس نریم ںیہ ںایئ امر آے رعقاو لا لس های

 ید زج فارطا ایک قل وخے بقا یار ایر رقص السی رب لب دار فر ٠9 ےاطرشایکب قا

 دال ساب از ےک ساروا ےن یا یتا رک واک یم مٹی بش لکئافیم یئاوب دازاچ یا یووک آیا تست

 5 بدست بیر راکت فلات رب

 0+ +4-4+-0 0 دایز ےک کت سرد روا بترھوڑیہایکں ویتشکی گن کم :تارظ نم سا

 نیما یر ضا یک روا حرف ا ا یکہتاور ےئل ےس کنی کس )ملا تیام اکتیو سا یک د یکی ا سما و اوج

 ےک رکب جر عد تسردوک وف ده مایقرک چیز رام شاد مبارک قو ولد مسا یئد باور ہی سی طا نٗر وان یکاطعکن اوریق تاق تتار

 نم اہم ےک ےک کیک یک اا رور الاس یک و لر طالب

 جسم السا رکاب ایل رام ید وان یگپ او خاپ ںاج سار ایل ںیم 0+: ورک ا ام ےن طالب اگل ھتاپ ےک ودرگب ایصاک

 ۔ئگ چک کت ارکد اف ۓ وہ ترک ئ2 یارک وعلی

 ےہ روا وات افترا یقه نوای هکر 1گ در تہب ےک درگورا یب تارا... :ہرصاحم کت ارکی اف

 ہل ےس زاورد ےک روا اپ شل لوس ی ماکت رضا ےک دما تاق وے رار ےئل ےک گن ےس تالاع بن رگ د وا
 ۳ ٍپ لوتح» ےس تہبوکح وف ینا ےل ےک عاراتو تشخاتپ لوربشےک راوجو بکس کور صاحم ےس یرایشوہ تیمم رسا ات ےل رک

 ےس تیر اوا قر ایرک1رصامم اک وقرم ےن ےس نوتسار ی کرب دوا رک رک ی الما ںی عب یوم ترکہ عم ےہ یکت یخ ل امءایدالیھپ ےک رک

 ے ےہ نس ہرصاح اکہ ورم تقو سا مالسا رک حاکم ہیمالسارکا ھر کے سیم تظاط یٹاوک ویب ےن ہن رفا لٹا کپ کا ا
 راے ایت رپ اھت اعر رکو رص یے ادای اروا یٹو ضم تیا ےن ںونارلس ےس ر ما ان نیک تور حس کدام اور لو

 7 رک یس پا ےنوہ رکے وب یکے ںی لیکی راھ ہوں ناما

 ےک یا ءالاڈراب عسل انا ایرھق شاپ تافو یا یا ےنرییصالم ا عا فا ارا تار نبدا. ..:تافد کت ارف برس

 ندا یگ یوم تسون راس ںیم کرم یا ایکو مرک زرا ان یک فک کل امت رها یاس فطر ۱

 ۔ایاھڑب مرق ےل ےک نیل ہانپ فرطیکدنایرصت .

 فا مز ا أاپ تند رب ےک نیم را جر گنی وں سم :ھتاس ےک لو سین لر

 ےک یی ہجر کد تاکو ماما رکا راپ لوید یٹوہ روش زر آکر ر ب ےس ل وارا روا ںویمور یار رک السا اولا

 سم بیک وج ےن ںونارلسم نا ناارود یاء ایکو وہادیپ بارطشا ںیم ںونارلس ےس یت کراصحروا گنج لکم 0 هرس ان اشک

 و 20090 کںوجوف یئاسع ایک وک رط یکرزام ےک رک دہ تعوکں را د یک اپ شروا نوا

 زین ی توتال« ار التم کت ارم تام یا مالعا

 نر کد سیر صا لما راپ 7 اھت لکا ےس ے دارا ےک داہچ ج
 ےس r تیرہ نادیم لو اپ ےک ںوییور

 انک ای نارو ناتا

 یر و خا سروے دام انہکہرکفاپ زی و ا کج
 جے



 SEET ۲۱9 شریک دتا ےک ناماوک یش شی ھ اے ےن ںواملسم :لاکنا طبع یقص
 سودا کف یاسا دت کا فرط کک طر ےک ا گدا امت تستر تل ا

 ےک آباد تا س ےک یپلایم اکر کے نس تن ماس تہ سد لود ای ياد کس هم نو سوم ارز کلن ل
 جم توپ ںیم نادیرم کیا ےن ںوفاملسممیکت عار ےس سا ےن یل ز طا ےک ہیلقتص ایگ ایکن و اف

 ان طب ایدرکل مج ےن یس لاء ایگ آں او یب رپ یج ںوچاوہ ںوجاوہ ریو روو مکان بای و ات ےن رطب
 ا تم ماس تا تا سو اراک بر
 سل »سرگرم وم ےس تببروا بایساو

 ی در ماما وع ے شو :ہلھب ہیلقصاکر یارب: مارا
 انب یگاہر رھپ ؟ارباہایکع یوکف رط یک لقص ےن میئا ربا یم نامضمر (۱۵) لایس کا یک اط عو ا یکے وک نس یک وا ایکدن اور ما

 ت ر وناس مغل )ادم ےک ےس رام کور ےس تہ ہہ یک کور يا ےس ارے براک ں وتش ی

 تاک م مت لا فک روا ا آپ ہللاقمد ڑیاکں وینود۔ایکہناور بناج یک ھر رر ں وتش ہو هر بم 6 1

 مکس لا اوج يک نره را رفاه امت تم لا یاس سال د یاں
 قدر اهر یئوکاکت بخل ام ے آ۴ کد ق ں وراز ہو

 تب ی گاہ ایک اور فرط کوے کوک کیک شن لئ ۲٢٢ ےن بلغا ندا نج میڈ ارب اوز :ہط ہت ارق
 راک اف بشپ ارس مد تا فر دلش لا ںیپاو رکےن تم لاس

 ںونا راسا نجس اکی نایماکس یم سنی اب آس شی ہقاوار سود کیا دب ےک سا۔اڑبانرکا نم ساکت سر وا ں وچ ول وفا لد لورم لود نایک
 با ےن سنااکل تپ اکہ زاورددوچ کیا ےک ہن ای رھا اس ناملسم کیا ںیم دعب سیلاب ےک مالسا رکا ع ںایتشکوےس ہی ےک ںویمو راہ دقاپ ےک
 تستر ارد مپ شعر نوا ورک لر شم تار کاوکع والا مالسارگا ریما یال ا

 غرم ے تمل ابا تہ کک تپ ےلقزیغ روا نارق روتا ےک ایم اکر وا ید نک اولن ا ےن ںو نابل: ےس وہ راک ب ساک نا آپ
27 

 رھپاک ل سیکل بتا رکن شود زوک و نی تافو ا ڈدایز

E 

 ۔ے ےک رکےروپ لاس سی کے زا ےن ہوکر ا ئوہ تقد سا فم تافو یکدنناۃدابز

 ی لاتعوبا تی ار نام بلا یئ اھ اک ادب کس سم میام رتا ةا... .: لغام متاربا نیم بلحغا لاقتخولا

 توس و ی لاعب س راھ جا کن ورروک درک مت اظمروا کک ا

 نا وہ شا ےک رک ساک روش تایل و ا اک 7
 لاتخوا شم ۳۳۳ ےک ادب ےک یا ای درک و کل ون بس جک ات 7

 الیاف ترس 27 تب

 دک ےب یار فرط کتو ےک تار ےس شرف یکے نرام نوخشیج ںیہ تکو وف رم... کارم )اسکنر سر
 ۱9۸ رل )ےک



 لزا. مارل رہ ۱ نورظو مارا
 ےن ںوناملسہ یکتتساوخرد یکن اےس ںوناملس ےن ںوعلقنچ ےک ہیلقتع سٹ ا۳۵ ...:تافدروا ںایبایم اکی کل اظقعو لا یم یم ۵

 ںی ےک کدے د تلک یوا ا ےن ںوفارلسمہ اب آے ناس وکی ولقد ڑی ییا ں ونامل ایلرک کن ا ناماو رواد ن النا

 دلو لود اس یا ےن وراس یک یک ب عاج یکن اوربت لق محب ایگ یکن اور فرط یکی لقص تافارضم نام عت اکں ونال
 نت سو فسا کا یجایک

 ےس تا سیب ود ےک تراماو تصوکی پا ل هل لوالا روا ےن میا ربا نیب بلا اقا رعب ےک ےنوہ لاک تاعقاو نا

 . 9 بل اقا و

 تو مے ک سا ےن رفا )ء انب نار حر الباب لار حب کس لات < بلغا لاو... مرا نم بلا نج ھئ اہحلاوبا

 ے م نہا باہ ولا پک او ایکو اب آے مان ےک یس اھ شاخ کیا برق ک ترہات مش م اے ۵۔کو اج تع اطا ندر ؟ےک

 سهم کا مادر یو سلنا تگ ی رتن کی اماک ا ںی تمدخ یک لنا اد روات اوال

 ےب حسن ۓاوککے نیا ایگ ب یت توک ھ نوک ے۳٣ اوج با وزرا شرت کس یا :یلو زم یکواوچ ا

 ایل لاتا کاک ن وک مر يک هو تر

 یک اتلاوبا ےب ںویمگن سککروا ںولا ہنارب م ی اروا ایک ممے رغ ھا یاب ےک سا فالخےک سال اوپا ںیم رعب :تواخب روا

 تسروےک تم مرد ےس تلف اح لاوہار چپ. یئگر رنگت مدح کیا سیب لاح یک ا دا رک وت صوکحپنیکاراو ءادزو ےک ںارواءایلابد

 ماتم کس ربا اب پا ےک رک نج نالعا سم ۳۳و دوام ےک ریت جت لات تفت قرار بام کرک
 ۔ایکرہاب کت بم رس دف نیو ترابا یک لا ےک کو ول انو تسیغوکتتنساپ رد تموکیکس ار واایع 1

 ی تا تا ےن یاب نرم ماد يک ار < تافو کلا يا ناهار ۲ یالاوبا نما مو

 سوت راز لود برق یم ہقیرفا اھت یتلاش تہ اکے ناونہ ترا اه نا کل ور تا کلر ورش سوکت رس نوا
 زنروگےک لادوا ایک ورشرپ ا ےن جراوخ ےک ہہ ب اپ س ؟هس لار ف ارطا روا کیک وام ےک ےس واےزاورد ےک
 ہناوروک اد ابز یئاھب ےرصود ےپارب یل وکرم یک وکو نا ےن یا یھت ب لتا تن نر اب کاپ یوگا لو ناءایلاپ دوک

 یک ک سام ابا رک انا ی شات ین انچایک

 تمدش یو تراش رزم ور ارت ںورشےک ہیلقعن یش ممے ل اوشا تموج اہ ےک یا ......: تر اقو ۳3 اریاولا

 ھر مے کرکے پلاس[ تسای رو توات ی ہا م ارباب یک حاکم تفاخر اہ رور رپ رولو وی یقدنچ ےک ںاپ روا ایکہناور سیٹ

 ۔ایگاپ تافو

 لب اس لا قروه م ان ےک ر صاروا زرہ انب کک باک سوک ا ةو اہک ارحب ےک تافو یم ارباولا ...:رغس اتیا دای ز

 ایر لا عباس یتیم تموم ٹال ب وک م واک اہ زاک 0

 ںیم بعلو وبا یب ےن نار انہ نارمک نار فلاوبا رم یئاھپاکس ادب ےک لاتا ےک ہلیاوۃدایز : ھا نی میئاربا یا نیم ینارفاوبا

 فکس تورج ےن ںویمور ۔اوہ عن سی ھ۵۵ طلا ہم ۔ ےک لم زاورد ےک ںویتاڑلرواداسفو ہنی ییرنام زےک سا ایگوہ فورصم

 ۲۳۹ لا یھ صد لا )دم کج انا هر ) 2 یر نی 0
 ۱۳۷ ) یے یقب راب الص ) ےک یئوہتافد کن ا سی۴۰۴“ ددملا بات وج شکن اھ وچ تاکہ ںیہ یخ ولادیعس نم الس ادبی ۰0 ۔ے اک



 لارج متلب “۳۴ نورلتن رہا جرات

 ترا دروت ےل ےک تظخاطتر وا کج دنچ بناج یفرخ تقاسم یکن ود ددپپ ےس قرب شبیر عام سمت ال رک ب تاماق
 ناب تافو له لار فن کت سون نادر ایکس و دوم کی اک( نام ےک نوردلف نیا خرروم شمال تقو او ۓادنہ

 تر رک نب تام زی رم ودر سل تار ےک ای رد یئادہ فچ نب لپ اما ت :تاعقاو قاپ ےک ےلقص
 بااوجو فارطا ےک سا ئل ےک ےن رام نوفنوکل وت تو ےن لش ی رکی رتب لق نر یش ئاایلر کو صلی

 راد اکا ید دمے کو عو درک کت دا گن اد شرع ادرس تست ادا

 یب تا ےک یر تیا اتا قشر دل رس فیت. یابی نفس لار اچ نت نکس لگو تر ۱

 رگ ک نوکیا سلم نسل

 ۳ ات تم یک قع قرب ےنرشی ایک صاماک یش ےن یف شو کتب یکن بر لب ےک ہیلقمرود لف
 مار رکن شر یاب کد متو ی کک تیایدا رکورد کناف طبع ہیلع یکت سا اوخرو کور ےک یک
 1 رب تا د یب تھی درواےک سین اج ٹکا لوکاپ ےک ںوئاملسمےس کج ہفرطودان ر رک م منتو اروا ےک لورو آل مالسارکا مع

 یم ہلا ےک ع بر طب ےس فرط شی تیا ےن لن نکل رخ یک اے ہییدذ یوکل قم سیر سیا نا
 تیاہنروااید مارو ع ورید ورو ےس ےیل نا رطب یورک ورک ژاپن ورد و آگ ج یاران لی ںوہ

 دچار لس هک مالا رکا ےک آے اکی ج ںوجاڑپ ےس شرف یکے ن رکنا مالسارکشےی یئڑج

 لے و لوھ زاوردےک ان ر کلم ناک ر لورم لپ مغ یارو سراب بس کس بسر کا نا
 ایا

 0ر بش کیا لب لورشک یا روا یا مرت باج کمرہ ھو رکا کک ےس وادا ںیم دا. مر یش ےک ود رکا
 لب ےک سا الا لیا درکزاوجےک ںونارلس ہیک رک لس م ناری پاک تے وف مھ ۳ هک مود
 ۔ایدرکب ارخو دیو شروا ےۓ الاھٹاوکبابساو

 ےن ںوناماس اھت اکچ وہ لاقاکب لفا نشان تراس قم شور لپ ستاد لا. بوق نیل یا

 ید < لای تسوکرخ یی قمری ا ےن بلا اچ قلاب يا وقل ںی لشرب رب سا جر کوہ ضضم
 ۔ ںی آں ہلاد رکن تین ام ت اقدار ٹکا شرک اب نوک جرف دات ایج سا ےس ےن اےک تمدن. یھت
 درعتم ایکواب رب ددابت بووک لقص فار طا اھت رایت کل اپ لا مد ارال الا ےس شوخ یکداھچ دوخ فی تموم تو سر

 تفت ام دع ےب تس تند اتم نا ماسک ها نریم رگ یار ی رنات ک ر اروا و
 ےک اقص واشرب وایی ا ںوو نایک تات ںیہ یال ای رمت للا: ےک ع تاعلقرٹچ یدال کس رک ارت نا دوآن ور ال اع

 ان ول یا ےن ںوناملسم بج اھت ۓوہ سان تم 2م هوش لیپ ےس سارا اھت لاح فرش اک وہ تنطاسراو
 ان تصور دا اوکد ای مت ےن واش ایں یہ ے آر کن ام لیپ مکا نیو

 ےل ےک ےنرکداہ فالخےک ہنایرصتدواہس قوم سش معومدواں وفد ےک یکرگں ئاپحیکں یہ تالاعیب ےک ےنوہ رہنا و یدارحت

 و 7ےک ,OA سم فرز ج ) شا نا 6 ۔ےے لئاتمےک

 ê) )ےک



 لوا صح متلب ۳۵ تست

 و - نگیرد ست لر لباس ولو تروا سمیت ل ےک رکی یا یت ں وت است ها اب ایکس

 ران تسایرد تی تس هرچ کس مم ۳۵ کیت کیا ایکس چٹ ےل ےک ےنرکل وک وگول نا تقو سے آر کوہ رافر گی ریتدنچ نم

 | ےس لنک لا ےن اب عباگںدالو تہی صقوکپ د لپ اے ریما ےس” کشا ںییام

 ثا باب "سس لیتو هسزاورد لس وه کیو لوگو آنا ری آپ تار سا تو ےک تاددداہب یئالس ایٹ انچاب دال تسار یخ اک مق

 u !شربثتی ےل کای لوے ڑاورو ےک داپ مش کی ےن ںویاہہ راپ ود ےس مات ولو ئی ٹر شاسو

 بے تک ما تساوی کن و اکل ورو 7ک نج وتاسع اکو

 بی ن کے ار کارد مدر داشواپب وہ بیعت لذ روا تسلیت قتل :ترام اي نکا

 رس ار ]سی ویو ووتی ریت کس وک اب یو زارنا تر تشکر اپ ور لکا کاور ے ےک تیام کی لقتح سم ییا یکن بر طب کیا
aاسب فر لک ارور سوتشکهرنا. اب ید تسلشوکں وما اسیع ےن ساپمعدحب کس گز تور وا تک ¥  

 ےن یان لٹ دعب ساک ار رقم لا شوت اما لب اوقاف عسلی نوا

 ۔ایک کراں وحلت تہب ےک لقص

 وجو ایت ھت ےئوہ ےناڈ ورصاحم کم رس اع تو سا ںیم “ آں یش وفےس طط رب کیک یکں ویئامیع یٹور :ہرضاحم کم ورم

 ہم سئاوکن وفدداہبپ کی ےس سن یکت قفافت ےک رھا نب ہیک ادواایگں یاد بناج یکایک رکا پوکن ا لم یک تی دوا یک کپ

 خس

 ۔ا لاس یب تی E ۳ ایگ ۳ تک ۱۳

 شو مردعر چ انچا راتو ل سرک لاج ےک ایٹ کچج لک اغ دہ ےک تاقا نا... : اپن یریاردبع

 ۲ ایکو میم ڈی توک یہ ہر گوں ولع تبب ےک سس ا روا ایکدابچ فالخےک هرات زر روس فر یک

 تصوکع ےن دنئادپمع ید کٹ پر یئالطاوک تورغا اورول رمیما انی اور ادبع ےس ےک یار کوہ نے ںوناداس نرم ساب

 ےس لق نکا فرا ملت قدس تمجید

 ےبارواای آہ یلقصےس ہقیرفا سی مل۸ فصن نایفس نج تخت ںیہن اب تملک. :تام ةف کی ات ن بووک

 1 ای اکں ویمور اک ےن رکا اراتو تشاترکوہ لئاد لی سوم فارط وز هد فرط سوم کس رضا کیر او

 اٹلا تر وارس و کس رک تم ھافے وک وطور یش ںیم دعب ای آں یو ہحارس ےک یلایماکد وم خ الا سیم و لیمو ار اتم رکن تر

 - هو بک لک نا دی تعاطا درگ لرد

 سر نر سفر یا ےھت سو السا ی ین الع اک دانہ یک نہ دعب ےس جو نکیل ....توانضب کلنز
 * ےس شری کداہچ فالخےک ناطق رجب کس یی رگیقو رو وادرمےس تہی داایکو مز رک کل شرط لا ذهن نایک اور

 ے ےہ الطقروا و ںی 0 مآ و فر یوم جم ض شم بیا جات ارور یا ایرک وک اے ادر تیاہنروا ایک مت

 راک نادر بنا ریل لیزر رم ته الا رب اثر لا یوگا اہ د ےک کم ار و تشاتورورا کس شاء اوہرو آہ لمت

 ۔ ےک ےس تملا تا ےک مالسا



 ۳۔٦۲ نورلقىءاًتراج

 املا ےل ےک کن یک لقص لیا یب طب کیے طط شے ھا
 زیاد باج یکم رھے کاپ یو وات رک لوت ل ووا رم ف ڈارطا ےن ہفت وا یک کو تستی ا

 ترافو لس شد ںی مت وادار کیم اہم ایدالت کو زارووروچ ےن لوس اج یک« یار فرط یک نر وک
 و ہر ےک نو اکسس لئروش یک مت وبه. ارس فرید اف

 ات نا فی ہی اوہ اڑیک اھ ےک کر وس اگد دیو نشا کما نانو دور املا جد اھ کج ےس جو
 ومد ےن طق ببار ماقا رو

 تخ ور ردا ےک اا ےک رکھ رای اکی اروا ایگ اہ فال ےک قر ےک کت سار آں رھج وف ےن ہماوخ ںیم دعب... لی اکن ایتس نی جات
 را او کے سا را ےن لوول ے ے ہوتا ڈرا اےس کلاچ ےک ےس راک یا ی سسر یاد کارا
 کک مور روال کروم کل ارگ ایک طراحان تردا کر رت

 "او قی فا تموم ربا یئاھپ اک ا دعب ےک تافو یک یار خلا نخل دار صا نیب میا
 ۱ ترا تموت ےس لاا س ےس رہی ک تایر فلکے ما لب چاق لو ووکل ارتخواا
 روت نت لات کت اپ ايد ماد( وم کلا بش نرو ی داف کمک حس لادن
 ۔ایدرکگغں ورشانراھچارپ تراماےک تلادعو تری نکا ار جوب کمی اربا ےس بد یکی ند ےن ناوریق لیا زن ایگوہ لانا

 ]رخ کرو حس ۔اوخرو یکن ا ة اوہ ہدای زرارصااکن اور یق لب بج رم ایک اکا ےن میڈ ار لیپ :تموکع یک یئاربا
 یرایشوہ روا یکدم تی امفوااب آالچ ترامارھترکھشُاے ناکم ین مس ید لاژ تشپ لب اھت ایگ کوک ا یم ےراب لاقخواا ےب ےنپادووج
 راد ی وصول رژ ادای رج یگداسفزوات تر وار ۔اھتر ید تیجاہخروا لایضردنلب لصوح ی لام ء لواع۔ اگل ےن رک راءاےس

 ملا ناشر تب لئاس۔ے اوج هدامتس شف دفاع تب رم لکا ےک رر نم ایکو ناماو نیلا سیم کلم ما ماتم عید

 / +1 ناو رہ شو یاد یتا ھاں ر رنک س ONE ئل ےک ےنارڈ

 ےل ہق ےس ھجتاپ ےک بل ن یاد الامسپب برق نکہ شپ قرب رد اھت ایگ حر روج فلات ےس زوے راپ اہ ےنپا وو نج حا

 ندا دتا نج سابع۔ےئ اپ ل ای اچ کبد ےس وناس پرت نک و را کل را رپ اوہ اتری رپ ارحب ےک سام
 _ ایگ ۲ باو فرط لرم مر کمک تس وم تکو ایع۔یئوہ گال ںیہ اے تامر

 Z8 e E E ےہ ارز رر ےس ل ا می ۴"

 / و تی تہ داب

 ےن روغن ںیم سار ایک اب اپ قرص نکن نان شهلا زن لرد اچ ست اسد
 لب و ور تیم یک ں ونو بج ایگ چاوہاترکل اپ یکم د تسنیم رج

 یل وب هی ال وقشکر ئاموس ییا ایکن اور باہ کریلقتص له ور نازک اوایل... ورا اکیا ط
 ےن سابعلاواا ایکن یو دام اک افن سی ںوگول نا ںی ںی ؟ یہنام زیا ےس یقافلاس یم ےن تک وا ری اا لرو رای اک ا اچچپ

 تارک ای دد ےن یدین لا وب نه رک تست بس کس بمون مک رک[ لا رسد



 ۴۳۴ نورظنما یر
 a E E f o ر تت ج سس تب

 ایک ق تاک وکولی ا ےن یا ہحلادلا 02" 2 7 ایکس اپل

 ۔ایدرکل ام الاموکں وی کشا ےس ںیم تیل ام ےک ارم تخاتوکں وقالعےک اپس ےک اروا

rکا یس ا ا رز کن وناس سا کاولا یک کی کد ےن ہال ا اھڑ کے ر صاحب ےک ہشاطق لا سیب دعب لتر وبر روا  E 

 طبع کس رد لب یک رپ کمپ تورم لس« دارا شتر ایل أدرصاحم

 بر شئا سش کی ٹپ نچ ےس ذيل نت یار دہ نیو انپ ےک سارواای ٹول بناج یکی ٹک ے ے تملا واں وتش اے رک رک

 مف باج لرد جرم گور فست لب لک فک ایتشکس مک ناروا ید تسکین یہا ہھلاوبا یم ہل ےک کیک ک

 ای دا یو بناج یک لقتص ےک ہک اچ وداود آپ وو رکے ںویسنارفراپ ےک ای ردوا یھب

 مریم ال اپ اکی دزنم یک یار یما ےس یم یکت اش یس و لئادص ات اک ضم یلغ سیم نمی... نام خاکی ٹدزعم یکم یل ربا
 ی بس ایت لو سنا یو نه بعلت جاي ہہ بج روا ایا ے یلدا سا
 مادخ ےس تہب ےنپا یک ٹپ رفوخدع ےب ےن اے چه یکم ادا الات زر آتو خر کروا وخ م التم یت اربا ریم اکے ایک

 کیل الا ڈ رام وکٹ ایکو ہارییپ ےس باج یک اول اوج ےہ کک کیا کب خااوبا ے ےنپاروا۔اھالاڈ کل وکں وی روا ںوقوک اروا ںایڑنولء

 کت ریس نسنروادادو لنک سا ےن ما نکے اکا نبا تای ےہ لی دارکل واں ومان نت م شاد اب کی مارک زور

 هاش اهر شک ہر ای اکا ی داوات اوہ س و ےس تاپ ےک ررر ییا ےک یلص لک توک اہ ےک رک سرا کف یر

 ا ترک وھکل و ےک رک 2 کروا یو تست یکن اے لا یک اور شی وف ےتسار ےکای رو 2 کیک لوروصک زلم

 ایک ادات

 رقیب اپ یر اطاق قمار ابر تیر یہ کچ اتاپ ماں اک ب م... :تساع نک ماا
 شٹجئاقرپ سیر م ھ9 ناشر آر ءایدارکم دہ شو انی رمش کک یا روا ایک یی مسرحا اکر ےک ورس یھ کیت نر ہر تس اک اروا ایگ

 یک تسنیم ساروا ےس ول ےس ا ےس یارک اھت ایک وا رک اپ طنطت ےن میرەاشاپ ں وڈ ںیڈوہ

 لر را ت چے ر ات زراو یک وک شی لف ےن رڈناۃداب زابلاچیکف رط یک طمروکز ریا ےب ے رود روا ایکن اور باج

 * ارب ںولد ےک رف لبا ےک ےک ریقو لآ یکتا رے تہ ایک رول لاو لا تاضوبت کرب لس شر فیکس گرد شرم

 ۰ اه ساک دو بکس

 نیک شیپ تس اخر یک مکے دز نسل ایم اٹول یہا فرط یک اتسمت اربا رحب ےک ںویایماکل سس نا ...:تافو مت ارا

 یا یار رم اک اد وااھڑب فرط یک نکے رک سار آں یہ وف یک روک تس اوخرد یکن ا ےس جو یکں وک ؛ ںوی دب یکن اا ےن یا

 -ایکرکل اقتا یم اڑ پر یخ آل اس یہ وسمت ےک ترابا یا ںیم و رص اہ تلاع یارو یکہش لوبق ےن لئ یکت ساوخد یکن کما ےن ہضم

 یب ےک لا دوا شا ےل ےک ےب اتم ےس مالسا ناروا تضاف یک کش عی تر ےک میک اربا ےن رک ل : : رولا ریما را

 اکا لی نا یک رکےن مز ےس مسن لا سوال تی رفا ں ونو نا سا ہلا ایمانی زیماانپا جل ےک کک تقو ےک ےن ؟ےک سالاوا

 دادید وکرکاھٹاور صاھم ےئل ایم اکبر می ند ے ڑوھٹووا یئد ےنوہرہض ناککل واک جیک رم ےک ماری اوا سوک

 ایکن وک یک یم اربارکال نور کاخ نم اين فر مشق مالا

 رد تولز کت ی کت سم لار وکں وگولدوااوہ اتمام تمیز یا... رو کت ںیمہمامکت

 لٹ اب دری رواایک اتا اکل ا ےس کیر و بی یک ا ےک انک اھت لادن کت سیلک کی رم رایت سنج لا هد

 ٭یاروااھڑپ کفر

 ےس



FIR `  ک ارابنقلرون 

 شے رل کیت ساب رب یوم رنروگےک ہیلقصا مان اج فرط یک ہی ار وجر وا یئوہ وس ترورض کہ وکی تے ہو یکن شا نیت
 ار فرض یک ا ےن قم کدو ںیم نیا سا ےک یی تراغسزیمآ یکم کیا یھب متارا اکرم ینا ےئل ےک ےن دہ
 -_ می اربا نام ف اکر ہفیلخرواای آبی قلی بمب گرام اس ناو [د باوجاییاروا
 قلا کارا سیم ہقی فا دعب ےک یکایک اچ بعام یکہیلقدواایکراہگن اکی ےن یت ںیہ ےت رکن چکا یج
 ار ااا نا ےن ںوکولنارواءایگوہ ت رنا یا کت ں اہی ںیم و جا ےک

 یمن اب کپ ےک سا سٹ یاقوت یکے ےس رآح ےس یوا ی ابال یب ےنپاو دری رد ےن میا
 ات اک اہک رکنا لیپ مہ ؟(یجرعب کس لاقنا ےک میقاربا یہ ھ۸5 ار شلولاردارب مت اربا یب ٹاادپعں اجل اوبا
 سرو تم یا یمن کت سوکت فا اوج نم تسریع اراک گا تاوان
 فدا ےن اا لز هم اس لی توپ کسب کند نا ما: ےک لا مات او قاضا قم
 پاک وج ہا ےک اروا تر فور بعدا روا ترش شی رر تلا دای ز کوج ءا ایک رعواکے ن رکداہچ دوا ےن شیت تفطالو
 تکی قم ناب تملک لقب گارد ی ورکر تول ا ےن پاپ ےک لای اما حس چو یااق هرکی ران لذا

 ما ے ات اج ایک امت یم لونام ز نیر تہ نموا راز اک ا اھت ففاو ےس نونےک کج دوا لدع تر کیت تابلو
 ویکی ا نو رگ ڑب کیا ایت پا تر ما یر تافو ےن یا بج رن: اھایک نیب ئل ےک مایق ساک

 لا ےن یار اپ رات هاب نو لا مت نت سیما ای درکل وک ایم نم یوم یارک وکار روا کی
 تایم شنا مقرر ول وک

 لب آج فوق اواو رب دار شاپ کس شا نازل : بیکار لاو
 5 9 اب ےک لو( )کلو لا ےس جو یا اھت اتاپ ویک ۴ ۲ تو تک درو بی ت

 ےک تی کت تکی دا رک بس رم نا لا م فیلم کلام
 لی شن لو ب فرط یک ایا ےس تروا ایک ت سک دریک لک ناکا بات رک مام ںی فر

 ہما را سس لب برف کج نازیم اکو لوح قوم اند تار کره لورم ۱

 : ۔ایآی ا یاد اکا ےک نا ٹی

 تاووروا لاش

 فالف تارا ١ےک کرامت رات سج و رابود ےن سااوہر ضاح ںیم تمد کاپ سا لوح الا تو گام گلاب

 6 رس ار نوت تدارک جاسک شل اس ارور چپ اپ نیطماوہاترکم او د وک ایکن اوررپ گنت
 آف یلسر کٹ ولا نوہ ایپ حس ےک یھ اکان ےر لم عت وتر ساوکل وجوبا۔ایدرکرل

 ھارت ایک اکس اتا وبا ۓئ وہ ےت وس ڈو نابعشوام ےن ںدرادف نایاب ءایلاطھحتاس ےنپاوکں وصزالمےک پاب ےپا ےن

 یا عقد

 نا ےن یہا کت رھی ےب کے ا ترا تسوگ دل را سوک ادب ےک یار یاد از لا قوا زا

 اپرا اک ایپ لیب تبح ھی کں وکرم روال ورک روا بعاوبا ق شٹییو تزل رک ۔یئدےد تومےئ ازساھتایکل وک اب ےک سا ےن لوک مو

 بت ندر کی اتا ر بج ایا درک تیا لوب اھ چبا کک لک یا شلم
 لک تو ےک تار ہی ا و رس یس ھم 71 یورک اپ لک

 اوترو AIS تسرد ر ورواتب



 لقاص> ملم rrq نورلظنا رج
 تحت تست و ےس

 ےک ےنرمکک نج ےس سا انس اوایل اش سیم ںوقالع نیہا ےک کب کک یر ہے روا ایکو ناور با 2 ہداقرے

 ج ےس یکے متارا ےک عی فر ارب سٹیلاح ایان رام اوفا نوکیا کیا هکر اهن روا کاور
 اکی تک ستار هه تلے شیوخ یکے نر

 آب اور لاو رگ هان کا ب یوم تسع وک اےس قاتار رگ یل مھ اک

 ای قم لب سرت هجوم نو لو نیب ایدرکل وا یاس یک نب کرک نوک طم شے ہادی وا تاحف ید ںناربکوا
 ےک ظا ی نب نورابہکوج لب عوف رواہ ہا اب فصل نجی درجے سیم ںورادرس ےک ہمایتکل محب ۔ ایدار گم مدارک روا"

 سا تاک یتش آو عار یک 2یک اور ںی وف ئل ےک رضا سے یں امر دے

 ا

 ا وداد ےس تلا واز یکی وہ ت ٹک یک دارو لیبل نور سن نوت ںی 1 ا

 اب عزا, یی چ برق یب "را تو نایک واب ام کی ار ں۵ ا سل سار آں و

 ںوگولےڑب ب ےڑبب ےک ناناف ےنپا روا اکہ ہناور شاد وداقر اہل یئد ار یکے ناچ سئاو ےن ںولاو نادنان ےک یاب ایل بلاعب لر

 لا رفتہ اخع کرام یک وف اوکبلخاٰیلا نج می ارباےس یم

 دعب ایگ پھ روگاکں لاء ایلرک نوک اھت ہک نامی و 7 :ضق ےک یت اک ریان

 ضیا م ورت لک روا یہ یک وہ اوہ يک به عکس کنج اسارت

 ۱ دے د تسلقر ککے سد ےک لئاروااید ےنوہہن لئاد رہتا یم ارہا ےن یم یورو تاب ان

 روا اک 9ز عب ےک یا فرط کیی اتاپ ےک کتار اکر یر اریوب ںیم دعب ایکس یوج ا ی کر

 دید د نگو وب کس ادای تام نا کیه یادی قوا بناب یک وو واھ ہی”

 ہل صقق را يا قلا تان بلای :رضق رم فقر وا يلطنق

 ےن بلا لان می آنا ےس ییا رب تا را باجی اف یم وہ لئاد ںی توش یک گند یسک ں و ناروا ک

 لوالا گرم ستار چاو کرا تا ےس ی اکا ںی وج ںایئا ڑ ور عت ے٦ بام يانا لا کلم اطاب کیک اف نام

 یو اوا وو لارو نیو راک مال لس پلی را

 ےک قرشہرکرن اپ ہال بایساد یکم انپا یر 2 یکن ےک یک | کیم روزانا ةر یز تت یر فرط کنش شادی

 لد نم نسروا فصل نیو شی مرقم کک ی اایک رر فرط کر ےب فار کے کد یلاخ نارپیم رادار ہال سٹار شے ےس وارا

 ےک ناک( یل یک ت عیب یکت طالخد تراما یک دہ ہطئادبع ےن بسروا ے آے ےل ا ناور ااا ہدافر یم ل ۳٩4 بجر مقر زن

 الو رکنا زا نمک ی وات الا

 ہلا ۃ داب ےن لوول کے راپ ےک کج نقی ان راس ساوا یاو ےک میت ںیم سٹ ارطندور تم ڈناڈدایز

 تاب ا ےن دلا دای ز ےس ہو او یک کان کت سام ترک دعب ےک ےس نوے ناوریق ےن سرک اھکرہ ہت ےس

 سک ٭ ۔ےوکس ان نا سر تارا" شا ی ی
 ہی ا

 ےن ییرارفع نیا

 یا... 60 ساک کر نتاروار مر سا ےک ہم نکے نر یخ نیہا... 9۔6 نا
۳ 

 ب تساها

 رفیع فا نا. ےک



 لقارصح متلب

 ندر آید ےن وہ قاد ٹر

 لب طتزاجا یب وب اد سیم شو ایگ ہم تدف یک ارف نئاریزو ےک دت گریز بم 0 تاتو
 یا ی تک ایک ا شک راج مٹ گور تے دا ترازو

 وا ام کیک کرے ےک ےہ تموت کی ا تالف شتی رفاردا ےناج سید بحاج یکہقیبرفاوک لا
 اناج ایکن ایج ےس گل اپ ےک اےس سکو نا نزم رم کیک رک ر آے ترشا ةد ی ج ادم د

 بناوت ےرامسےس ےنرمم ےک یس fle یوم تور رک ںاپ ورو اا جوکب اج یکسر قل لا تب ات سل ما ےر مم اھ اھت 1
 < ملعا یاعت ہناحبس هٰللاو ہدحو هللا ءاقیلاو ایکو ت مور وواک نار

 سالم قاب ےک نیر یم سوک ربت ییا ا یا ۱
 اپ رم نس
 سر رم ےس

 رقم روگ ںوبوص یقیرفا ےن یا تقوا

 زا ھا ےک جو یاں ھے نہ ابات

 ٹن ا کک

 ار اد تشاطکح اوطدر ےک ساردااوہ رو لت شذ یھت 1 ی ام اک یک وا
 بدل ازش لب رد ا ےن بسرکو قوا تی یا ار کس الت 2 ای آی او ےک ر

 ناروا یر رکل وقت رم یکن ا ےن دمہ ایکن درا خاک ت رم لم تسدخ یک راس خم. :برققتا
 تیخ ام اس تہب روا لول دوس رس لب او ئی اور ےک رک تمیم اک نا کب رت
 ۱ تو آلت ل باوک ہاکی کاایک اور ف یک نیہا سیم اگر ایل او لس یریقرما
 ںیم سلام تربت لاو لادعا ف رم سرما ناجا ہاکی اپا ینا ےک
 ۔اھترزاب کف اےس نا ےن بر لیا ےہ ہدام ریت لک نا اد روس ک نرو

 سیر روا تم دوو نرم یر بیت یکت عطا یکرتقتفیلخوکں لار بک یصروارعا
 شرب یاد ر بعاج یک قرر فااکں وشک ی کج وی ںی ےن لار کس اچ ےک ہیسابع تالخیپ لوجرپ ےک عاق ای در رک قی یخ اک ما

 روا والمد زی رب لب ایالت شه بت 0 +7
 ےس ںاہی چنا درکب ارخو نارم و ےسا یہ ےک پ عا ساوہہناور بناج یکس ا تاک رقم کس لام اکا 1 رک زم انب نم
 نا رفاکییدنم اضر یکہفیاخ ےس دادغب تفالارادرجپ ۔ایگو نار جر گن کک دہ نی مارف کا تفر او زانی سم ار کوہ ہئاور
 ۔اوہرداصو تا ےک ںو ڈنر وا تصلخ

 رام ٹول لی رول تن یم زر سہ ایکہ اور فرط یک رول یب کیا سب دعب* ایان ےل وھب ےرام ےک گو برق نب ا لب کبر کتا
 ا کا یک با تیره ا وا یاو ےک رک( ارت تخاتزکل اپ ےک سام ایہ مرکرازاپاک
 ےک رکی ہا طخ ےس یر ہم ےک وہ یش اب ےس یا تیر کل ایکو مرید مرد تم و زار یشاکب ربق نک تا ےس سا یئوہ لناح یلایماکوک

 ےس اک مج

 باما رپ رسا 9 1 9 (رگناءاغ)ے مکی تل زا سی ےش یل عش اپ ےمردامہ 9



 لا... رج ۳۳ نورظنا را

 ت کدہ اید للاپ ےک یہ مےکر کر رقبا وار یخ آے یادو کا ی ایہ لت یتا ہداماکت وا و واب تقر فرب لرش

 ھ ۔ یگ اکی ایان انچ ںولاڈ رل لکا ےہ ت کج ر يا نت نیس نیس ان ےک ساکت مت

 کیا یک انک وف کیا روا ایکر تمیم جا نی ا- ریسولارپ تموکعی کہ لقص ےن یدبمدحب ےک یک برق نی جا :ررقا جانب ریو

 یا ے لقص لاا اوہ ی ماق رک کل 9 دار ایک وکبناج یک لقص تار ےک ای رو سریع هاچ کار لی کس لا ا خوف
 نان اید لول راز روا ید تسلوکب سنا ےس تمجنادرم یٹپا ےن دیعسوپارخ آلہ موہ ںاینالددعتم ںیم پن les ات رم

 ےن سا یر نی کت ا او ناوکی کدہ ھالاد ڑ لوکل زاورد کس ها رشک ارگ ید نم سیو کت سازد کار نا ۵ بارط
 E i طل اسلا

 باج یک لقموتا سے جی یں روا یکاطع تصوکعی کہ یاقتک شر ا نی مل ادب ےک ریحسیوا ے ییدہمرھب.....:شرا نک اس
 رکاب رک ع ےس تب کارت: تخ اتوار کل وک ل ووا کر مهر نجس رکود ما 7 اور

 یکم اہ رنز تم ےل رکڈوھچ یخ شر کاپ عقوم موا ار ےک ہری اوتر ؟تفروا ”شوا ای اھڑب مدق فرط یکن یم زرس یسادراپود

 ےترکل ڈوارام ٹواھھ یف ےک ںویمور ےک ہی دوگرواہیلقع+رمزج جب ورا شی لقسلا شوخ انب اچ ےک ےن وکس ا اگل تاب ھی ج
 ۔ےھت ےتکر ۓئانب نازیماک ییڑامکر تم سو ادرس اروا ھت تر

 در سک اج باہ یکو دج ےس ار ےک ای دد یاری رز یک اجا نب بوق یکدر کس وف کیا ےن یکدہ* سی اتا. : کو روج

 موج ورا تا مود کیا ےن یگ مل اسو دمحم ke ای آں اد کر کر جلا ےس لولو سارک لئاد و نج زیاد اد دم بوق«

 نارم اک بایماک ےک رک ایسو کا نر امیج کنجی ع×مذٰف یارک ک عو وجر شے رک ایک اور فرطیک

 ۔ایآ نا و

 lists) ر ےس نوک اروا یک تار ہر ;fl ear :تمواخب کت یر لب

 ار رر صا مشک اکی اید تست اره گچی تب داد ئل ےک یلوکرم یکن ادوار

 سرت تنش کام نما س قلا 7ں جم یلص ل یف تو سج ںہیں اور ںیم رب کن کی یارک هناا نیلی

 دایر لا ن نا لواک یک انچ سی لی ںی اوترو یکم یا یکے نقص روا تیر بلا ےۓوہ راگ ب طط ےک متو لش ےک زور جج
 لا یاب 9 ولو نا ےس یکال اچ ےن لا یف رف کت اقا نا ےس چار یاس اکے ںواکشروا

 ۔ےی کھ تا اتش سر جاي میکرد

 کا و کیتی ےک مک دابوو رمد تو اب ما تو روا سو هد ار اړ تواب راپور کک ےل لقص للا ..: تواب کړ لقص لا

 ےگ دہ رات رپ گنج ایکو نیغ اکہ مک ماوس کا لا ڈو این یک یت یک “لان رش دج کیا مگس تیر ش ےن لینا

 مک ت ںاہی اہ ترک اور اه ی وک ھات فص ےل ےک ےک کج ےس ںوکول نا ےن لی
 نایک ملا رک ئار ص ایت ایگ ارم

 دان نم یوم دیو سپر مر انا POTS رنج ب رخملنایبلا)ھتاوہ سید زس ف لو الا جر وتاوړپ چاسا کر اذ نب 9

 اس" شفارطا لار انا یر. ادرک قمر شر نیبیعسپ ہیاقص _ریسپاروب عترت هک یاب
 یک تپ دنچ مچ اھت ترکل اعتسا ےس ںوم اکیا ترا یو یھت اتا ادا تین کس ا... ےس اک تن جا شربت... عرش.

 ( ۲در ر نرلج کر ازع نیا )د وو توات وب ابا ارا ایکو ج شارات



 rrr نورلغ نارا
 نیو ےگ. تن ڈے ےک کک

 یلامروا یک ولے رم او اب یکتساوقرد کوری سس نطنط شاپ يلقتص لر عوا ور تل چپ ےن ہیلقتص لئادحب ےک یہیلاو
 _ںییکزاور فلک کلان ما اهر کدام

 منت طي مار کليک کوب لک ہک وادب انس. قاب
 ورا یر ی درس ارگ کنون فلات ی 1 اراک یکسان هراس
 سارو کیے ںی اب ےیاھب فر یک در رس گن ہشازورواراصح لوط لاک کرد مت گهر لیلا

 سا ایر کہاوت ےک فلخ لا یک دوائی دلو  اورد ےک علق سر ہٹ یا بج کس کو ناموا ش لئارپطرش یکے ید کو اف ےن فلخ یا
 1 لب ی رات عاطاے ف وت ےک عا روا ھا پاک او ہعلفب س ےک درکورا ےس سا یک دہ کد ھا ےک ںوکول نا ےن فلخ لا تند

aa,کے ںی ےگ ےک نادر فرط یک قی رفا یر مت کس تیک قهر یی باک  
 ےگ رکب وذ ب ےک بسا پاو اا اب

 f o n یوم اطعوکی دزا فاطع تمولحیکلقصدوب ےک لن. ... :ررقلپ یلقصاککن سا یبا نب لی
 مکی کن م ی نی نک پ توک کی یلتم ےس روضه يافتن ریزد نگ وہ فورصن ںیم روز یاروصسروا

 یت اروا ت وکی ا تنطلس نایعاو تصوکع نار ا یو تیک ا یک قم اھت ےس لٹ ںورادارس یئ ارگ مان ےک ارد فی تی
 ۱ و وک ا

 ناشدت یابد رپ روف لس ہہو یک عیبطییردنکی کل وکی دزا فاطع مرج لک کوہ بہ روی لا... بیت کر ارز
 فاطع ند ےک طفلاریک د هما یار زا سام تک گا ےن مالا

 ازل ںوہ راک ب لطاکت ئاعاودرب ےک رک الطا یک اقاو نا یم تمدخ یکروص و یک نما لو رحلت ایم ناب لس قرض
 اف تسنیم تر نت روم

 زورنا E ےک ر۷ت سردرف ناماس نین انچ :رطخ روا ن ای لا نم نسخ
 و و تن قو ےک یت 0 ترزضعمروا اپ :Ld اک اک لا نو ےک تارا نیب باتس وا لوس ںیم زرا لاو
 ارے ت ر کرک روا تکوشر لالج ےک نستکر یطاوہ رک آں او ےن ںوگولنناس ارت یوم اب یکن سکں وسوسا ےن ریتم بلک

 مکر نشو کیک ےک چ نک کے ےئوہ ےڑپ لث نیر کا راوی ارس رگت ذرات نکن اروا
 رادرس 5 شتاب نو کن نام اج نل ۓئاپ ڈ0 ہناوہادیپ ب رضا ییا اے لاک ریطلاونہ ے ای اگ

 یک دور ۳۲ بما کیا ےس ا یگ وو هتک و فر سلوک نا گور اپ کس لو انا

aیک سیما وہ لو رب رادار ش با ےس للروااگے ددشاز سکا ےنپا نک  لایخ سا ےن لیا ۳  
 eR EL اے انک پال

 نہ ےس یقاصاا کا سالا ماو کرا زمو ام ےنپا دعب ےک ےیل تورو ئاولھکر سب ےوجےک سا ےکر کب لطوکق یک اتال اچ یا ن
 ےس نو ور یو نس ےک ومر تسر وا رزقت” ربط ایگ وادور کی لم اے سیا ےگ وہ ہدحمےس ںوییتاس ےک ادا کرے
 6تت یس تک

 ۔ تاک تے گا 7 کریو اا تنے رانا



 لوح... Fr نورلغ نا ران
 رک رار واراوسرارج تامس ےن رومن یک ساوخرد د یگدا دیا ےک مک یے اور وص نے و مرو المر ر ےلق روم یں رور روا نا رطب

 ےس ما کٹر یک تا لک ےک رک ش ےس فرط ںوراوکع ذنبا ےن ن ایک اور ےل ےگ کیک یک اوکں ددایپ راز نی
 رو آ2 ”رگن یر ٹیپ یئددء ایلر کور صا اک ا ےس فر لورا دوا الڈ اور ارا یک فرط یک روف نل زرسایارسےس ٹیک رواایکخ وک نل
 لر کے رد کش ناداترکوہ لام ےس ایم اکی ارو

 ری اینم ےن نسب ےن کاج رک چهل کج خب قدر یکی شکن فرق کیس لوینور سنت رها فر ول

 وارتا ےک ںویتمشکى تر زان یر ککے د کج ناتو ملا اے وہ ےک ہرا ل کیا دیه رضا

 روت فرط یک رشک ےن ن انچ ادد اس ےل یی رولت ماتم اعداد ی دی 3 زر

 دعا ےک اے ہنر مال ھاو ری اید رک لابا اول ہہ اے تمت کے ر تکان اے نے آپ ہلباقم شرع یدرسروا کود
 سای واو باپ کوب ر ن ی کا رکے د لام قر ز ےن زقرت ےس یی مرداشدابہککتںاہی ا یلدا کل ار اف
 نت رم ںوییق سٹیج وا ےرک ڑاچبرٹھچےس چک کک رر طی درت آگے شی ویر ک رش ےس ںوینودو ارم رس کاش رب

 سس جا نوما ووم فاد س اے

 ےنز مارک وکف رط یک ھے رک مکا ےب ےہارپ ہیلقص ےن نان نار کم ٹاس دعب ےک ےنرم ےک روصنمہ...ہرمصایم کار
 ےک ہرا اک ا ںوٹاھڑب فرط یک مر ےک رک کو ریو ںیم رط یم ےس سا ءایکواہچ رپ ںوکق فورم ےک ںویمور سیم ہیلقص کا یب گل تا
 رگ یاروا بای اول )اہ ےک لوے خیا آے تا تیام کاخ فا عزا

 ترامپ طور فس نوا اپ تام ےک ہنی کنشییدادمااکں ویمورہایکہ اور ےل: ےک کیک کاتا نت اب ےک سا
 لر کہ رص رک کن ںویمو راھ ہاکی ب نروار اک ن ن رد ۔اک السار شپ یم ناز

 سی ور اکران هشت هر کرکت یاس اک دارت لود عرش یراق لار. زا
 روا ےہ ےس بہ لکی اھ کن اخ اروا از آت ییہ تقوا اي يمالس ارکستر سدیم ررهوا- کے ےک ہرا

 اید مپ ںویمور ےس تول کوک رحب ایگن ایپ ورک اکے جرم

 ر اپ کیا زاد جت یار نو ام لودر لر طی لن اکرالاسلور
 ریقروا تین ل ام اھڑب یم بق انت اوہ بت م السا ر اا کا یک سلم کش یدرایکراباکں وقیر طب ورک یا اھت اس ےک سا ایلراتا

 رہلقصوورا 3 کی ومو ر ایل رک مت م بس اھت یی سا ےگ روا ایلرک مرگ نون صرع ےک تسلکیکں ویغر ۔ایگوہ امام ےس ںی

 لم پت اھت لودر راس €K ییاووخزوااپ ر کب ق تو ڑی پا ےن دار یمااگاھب فرط یک کور رکو ہر اوسر لوح ناروي روا

 فوق سا ایگاراہوو رکاب ییا اک ں ویت ایت ی والم ےک رک رنو لس کد تقاصودایز۔اوہہناور
 قدر ود تک ےک 8 لرطبوس کیادوارادرس یم ادارہ ےک نشو یت وہ یئاڑل یم حل ںیہ تر کام س مان ےک ایم

  و لوک سنا

 تار الل ے ےک لابقتعا سیم ترس وج نک ویر تک ا ہم ہیلقصای نہ میلی شے ا ےل وکب س نار مار یما.....: نت نم تار ما
 تاک راک اچ رگ ورد تہب ےس کرم یک داش لا یک نسوا ونال یو اب ران هاب کس شل
 ےس ن ) شی  تمولعیک لقصپ لبا زهر کس لالایی شب کانال ن_ یدقس لا کر ضریه
 نداکس بدن ےس ےناید ےک سا ۔ایگو ہ ورانہ ںی لاتے رصودروا انکی انچ کہن ھشراباکتراماو تول ساری( مد



 pr نورل بان را

 دف سوکت اب کس سارواوکن سن نب یٹپ سا قلاوبا یک کہ لقص ےن سا ذی کت و ات رپ
 دلت ۱9 یی ۹

 کچ ایت سرس کی روا لو ہرزہ ایگ ب رو تا : نسب یکم لو
 اےس لسا رکھ ںیم و ایا لاک ےس ت ےک ںاون اہل وکی روا یک رص امری یک مال شرف اشد اب تا ےک

 ی ی اوہ تاور ے مری افشار اکسل اتم ترتیب قلا ژان نا
 رداشاب ایک مس ساوکل دو رب ہاشداپ ار وف سیم رھی جسد وکی او یکم ئاقلفبار یما ےس و یہ یگش ےنپا سی ےن یھنارف ای ؟ ٹول مح اقلاوبار ما
 اد ماب ق اھت ےن دو

 زر تا مقداری ےک رجس تام ےس کز بت تباھ انچ :تداھشی مقا

 3 ۶ روا 6 00102 2 مس لورفته مریض حس اوت لوس یو

 ۰ گور فرط وو شا نوک ار ای ناجا اے کش تست دور

 ری سان نام

 میلاد مک یب و وک اس رش قو کا ےن باچا یان :ریماوکر اج ےب ےک سادعب ےک مہا او ریس نوا اقلاواا نب با
 از اکا بج روا یت ضرر دا یک یارک ری وراپ ےس ڑاس ےن محال کرج شاد زاج یھب رک

 حر سیل در یا کراس قا رکنا ے رب ںوجارصمروا ےک کوب نک ولا نی یکن رم رح

 ریا رک کی ئاھپ پا ےن انب نار کیم یک ا ار اکیا اپ تافو ےن یا سی ھے تل ناو قوا تسود
 ۔اوہ لاقتااکس ا سیم

 براک وک ارگ ایم گئی لاک فسخ وا دلا ظن کس ا... ہلودلا فیس نج ہلورلا جات
 ساید بت تم ول ابا لا صح فمنکن ربات ش ناف کک گایا راتلچ یم ف ل اا

 اے رکی ار یکے یولس ا ل وخر وا یلوخ تاھا ںی ڈس ا تم وک فسو لو ملا رش لود لا اج یب ےک

 ےس لولا نات یک اتے کل شزاس ےس ںومالخروا ںوی بہی لی ھ۵ ےن یی ئاھب ےک سا :تواخب یکلددلا فیس نج یش
 اکر اپ مال اکیا لس بت لا اراک آں یو٤ از )بوف وب لود نره ی )مار

 نسب واک اروا( یک ب ر )ب اک لااوہادیپ برطشاو ل )طا ںیم توکی کس ار چپ سید یو مت ان ےس ڑج کت هافبوداسف_ سد

 خیر مار يا مکتب را فا لا تک ال مارس لا قنات ها ناف نت
 تم و فو لو نا ادا تا لاکر م ب ےس یکے کراس لک ولو جت کس هنر توام ندا
 ۔ایگوہ تک و جاکن اےس لنا۔یکب طا

 یار ارگ رویا ےب ےک یارو کا ےس لوول یورک اوج ےک ںیویئاولب رز ارعا ےن لورلا ت... :ل کال ور لارا
 روب فور مان ےک “ل ایل باطخ اک دلا ات نج ہلودملادسا ےن این نا کل یم کے ور نہا ےک رک ل ورح ار

 ایل ساراھ مرعب ےک یوزر

 ےنپا رایتخا اکے ن ہکدیفسو ہایس ےک تدار وما ےن یاو تسرد ا کا بج تاک اھ اتا اشنا ےہ ارگ ےک ل
 درک ورڈ کیو لوس رپ ےن اا ار ابجد اھت اپ دے دور نے



 ہی کا ےنزنم ایر 20 کس تک جا 22 ےک ن ور ت و

 جما ےنپارمل حت اسےک نا ےن ہیلقتعپلئا۔ایکرناود بناج یگ شک وا ادوار کسب ےھت راوسوس نین ںیم سا
 کپ ےک ر اوال رصاحاک حا

 تیر فا لئار گو یش بس ےل ےک ےن ا ا قر ۶ھ 2 و :ہلودلا ات“ م اص

 ا ریما وکی ئاھپ ےک لکم اص وا ۔ ایا لاک ےس کل ےنپاوکں گول یاب - انا ڈراموکں وید آو نم اپر قے یھ ا ساب تالپپ )

 و رو و سی رد لا مریلب لی fi جگ وہ بلا مارا روا قرش شوا یرازاپ ایکو مرید مرور کچ تتطلع

 _ایکر فا بلاک دا رد ےن لا ۔ایاب رادرسور یماانپاوکس 22٤ ایئان نشا نیا سرکش نارادرسےک کل اکے رش ےنپاروا

 شاق تمول شا ییا رایت ایک ب ر: نار لک ے ر وط لقت ارپ طی تدتاوسا لیلا |نرتنار
 و 7ک کک اہی ایگوہ م ہی ام یت اس ےک ےک لاقتتسارب تضولعی کو مز ےک کلا ےس یک ہیرواایدرکب واخغم وک( ہفوادب ع) لی

 ایل گال اکے کا

 ایک اف ےس سار تو نوید ےک ےن وہ جلا ےس روط لت رپ تمواقی کہ لقع ےن نشا نیا ....: یار تشہ نو روا نما با
 ےس ہو ےب ہا یا یوم بای تک انچ یارک الع رکا لب وک ویر جوس ےک یر ماہ د ےدرہ رو کوک بام ی ے کار

 ےن نشا نا کب لت زاجا یکے ادن نقل ےک ےل ےس یئابنپادوا۔یرکل وقت رم ےنرنوہیم اوہ ناپ پتر یپا کت رم
TETنما ےس سارا اعم له ےس اب کل اچ ےب ت اعتاد ےس راک(  

 ایپ اورم دای( )اک

 ایکس اپ ےک لویمور کک اپ ہدروا اوج تو ھمشا نباروا یپت تب ون یک یاژلتفر فر ی کا ےل ہا

 نا ےن شا ناس ای آف رطیکہ یلقصوھت ایکو ورک یا ےک یارو ںی تاس ےنپاوزنج نج بر قم نب زاچ روا خلا وہ اگ لط اکودب ےس ناروا

 وب کنم بام راک آے شا سار نا کیا ےب دارت چ ےن بس نااہلایگہدعو اکی دالد ہیلتصے ںوگول

 با پس هتک ین ایم قلم شیت ی لپ ےک نت فنر تی رفا رکا یک ت سل نل نیا

 فرو شب و سک ا ا ا غںورشان رض قرب ںورش ےن ںویمور ےس تفو لا. :لاوزاک ویک

 لگے روک ںوتشوکں وت: ےک لاب روا لو یا ارج عمار یخ کد ا وا ار اوخوروا سست

 (0,یپیپ 7 ا م کک ا مالم را کی ےک ےک سارت نج ۔ایلر کیف یب بس ےن راج زروااوہ اٹک

 تصور لو شنا تم
 فر ےک ےک یا ار کل ب وط تم واتر ہد اک اات نار یار ایبک ا لاپ تان ۳3۳ ہیروکت عاق ن ۲یم زرسوطا راز

 ردقم هللاو _اکر مان ےن مان ےک راج زراصق ےل ےک تر ہشروا کف ل" قافالا رابخا قراشملا هعبرت' بات کیردا 6 ہاری

 -راهنلاو لیللا



 نار ملم 79 : كورلار

 - تالاح ےک تموکعی کی واہ وج روا نیر شرقا ور ج

 ت ر سا اکم السا نانمش رھی وا تالاح ےک یھگڑلب نب توو شرقا ہرمزج تالاع
 رقم یک طر تے عت او ےتاس ےک ید نیرو ےک یک ر تروا چ0 ہیللصوچ ےہ ہرم ییا ےس لم ا ےک مدر( ٹیک
 نب ںیم ماس ےن ںوکول نل اھتاو:الم ےس لک ماشج نبا مع مم اک وگول نا اھت ایکو اب واہ ج یا ےس ولادت رب ےک
 : روا رکن مو یہ دیک اا درم دیور امس وک ےک نا موم گنجی نورد یاب تم انچ کجا فر ی یوا کن ا
 قرط رکے یی ردنکسایلہتساراکیبردنکسا ےن ںونطو الجھ روا وہ ]تپ رغ کاف گولا یل اید لاک بنام یکدعر ےک رکن ۲ؤ ء الج ےس ہبط رت
 -ےئت ہم ذی ماق دلیپ رپ دو

 از وہ وخ حرط یس ےن ین اے کشی پاس لیزر بیات شش ناشر... لب شا
 لر ید ہک نہ اکر غ لما یاب ایل تولوا ی رکا ئاچ ےس وم ےک تیم یک ا کولوو یک ای فرک ےس ںونلو مہ ۓہارک
 اپارات شیما بیش روا

 روا رو ویا کس یردنکسا ےک رک ساز آس رکن کری اقا نایک زر رو نا .:گراکداب کش “را

 لا 07 تاوان لا ےن رار بع کی سارو یک لا ےن نون ارخ اب یر اےک کہ راے فرط وراپ

 ہال کس ادب ےک سات ی جوان سط یارادرسو ریما اکن ایپ قو سا۔ایکدابآوکءہ مز اپ ری سا ےن ںوگول ناہید عت ب اج یکش ش ا

 ےس شی الا کلا ےن ہیزطنطت و اشواپ نیطن سن ب نون را رک لار ناکام لاہککای لاسوس یا بیرت
 را آب یر بلاگ شو ءالج ےس ںاہیوکں ونارلسزواایل لاک یم ھار وک جب سیا ےس ہضحق ےک بیع نزاع
 _باوصا اپ ملنا یل اھتو ہت الو رفکلا

 برم اقروال وب ریو وی اپ لا ہو اد ات کک نل االس اروا یک

 رجب کس لب اه کی امہات لاع ےک سار قباٹ وف روا یک ں ونار لک
 ےگ ںیم اج ےک ایمل الام ےک ںوککروا ور شیک ایر کال

 کار اوہ لئاد ںوپ سی رئاد ےک ہیمااسا تصولقن یم کیک کس یہ ے آرکن ایج لم نکے یخ بهم :مالساو اد نی

 هل مس ین ات هل مال ا ےک لاو اش لیلا توت ات اراک ابی هتس بش یک راف ےس رکو ج 9 ناذاب ہندو
 قب افت م انتم تم وگکاراد اکا اپ ۔ اہ رف اطع تموت یک عر اونور مات ےک یاران لوسر_ کنم شے
 اھت تک زازعااکے نوہ تنطلسماراد ےک عام کول نم کج

 ارب نب ایمر ںوبوص ناوکن بے نہ ڈاخ ین ذی اپ تافد ےن ناذاب دعب ےک عادولا تم بج تا کن ازاب سرش

 ے ایا ۰ 8۵( نارلبا مک )ںی ہجوم گر ارش« شک ےس ویب آب تہ فا بس جد اتم کس یو لیتر تستی.

 جاما



 لاح. .مترلج ۳۶ نورظنم نیر

 روسا رک ب EE TR TT رش 9 تموکحی کر اتنصرواارت
 قو با ور شرقي شب رپ ناو تارا یاس نگر ورک ملل شال وس ےن

 رج ےک تاور لوط اپ ےک لوگو ناروا ںورٹروگروا باحصا ےن قم لوسر ےگ چپ ےس ماطسا بہر کک لاک لا... : یوا
 س اوم ےک یوا یاب یوی ییا ےہ یوسو سیو نا ر ںوول نا ے ےک ہر م تماس بم
 یک ا... زورن روا ےن ی االق ید ارم فی رهن سرما نالا تک سا_ یبرکش زن اسیر ےک زوریف یئاھب د ازاپ ےک ا
 دوس چاه واز ی ےس ےس اچ ےس ام ےک یک 71 رک کرم کے یا( ناذاب نب نا رشیوز) ےس تزاجا یک
 کور اس وار ارگ اهن سیا جد ی ند لو دنچ تافل وسترن ارھت

 ٹرک اےک

 ے سا مت عاطا کارگری روز ورق تملک نت روا سنا لوس. :ےما ما
 سش افع تموم انجام نا رگبار حب کس یا ید تستر اس یار اکر مے وطنم ی وا

 ےک نا نگ کسر اه ناب کس ناروا شاپ نیر ایکس لک ییا نب رک یر یئاروا یکی ئاڑلےس ںو رم ےک نمک
 بج ورک اش لب یر رکن اون < کیل دہر چک یئاپ تافو ےن ںوہنا سی ح ۵اس ایکن کد زور ی ءاعنص ےن ایڈ ےواوم رحب
 وکی عن مدؤاد اقا فسا غرور تولدت سر اھتایکن ادر گنج فالخےک ریہ ذ نب وادب کج سیدج رس کلا

 _ایکررقنرپ تمولعیکن

 نارنج نی نکس کل ا یکاپ تافو ےن لا لٹ اس سر بج ہلا یب هی نم
 ںاہی ےہ ر ےئانب تمالکرداناو اھ کل روا ےس ےس رکی ورک روکے کد ھا ےس کک ےس ئاج کیان توک ن اراد رخ

 سایر لس نایت تراک اےک ں دیا رکا ےک ماسک اروا ایدہ کک نوم اہ فلفت ف الغ لس کک

 یک للت س ماع کا تنو ںاا یک یم یک تا یکن سنہ فنادبعن ب جی کلا سنا ید مردار یار نت بش سا نئابط ال مو اربا م
 یال سزات تیب یک راما یک ق د اصرخ بروا ایک ارام رہ ایدالیھپ فرش وراچوکں ورنروگے پا ےن ںوملاطروا

 ا وردا ما یارب کیچ ان ب ایک کیک واک ت مول راے | ۸۳ اکی وم نم میا ربا
 درا ےک کس کا انچ یش اور ےل ےک ےنرھکم توا یکن یک سیم وف یبا ےن عومامہضیلخ اتا جایکوای ےس بق ےک از سا
 جست گادخب تال ارد ےکر کر قر گوکں ورادرسرواں ویئر یئارگیئان۔ایک یارانو تخاترکل وھکل دو وقالع مامتےک در
 گی کنایه مک لر قران نانو نه تا

 دروس دال وا یکن ایف یا ندا ز نبرد کج اھت یھی نر نادر نان “نادار چ رکا :تموکعیئدایز نب ۱

 هو زرد سنج فلت زارع ا لاک هیت لود نا بام تام تس ور ضاع لت تمی ی نوا فیل شاد تخالقاراو
 اب آنچ سی حت ە الا ایل او بشاج کن زر ز ےکامرفاطع تموککد نسخ انچ درچ تصدض کس اون ےس تپ ےک
 ۔ے نادپ لئاسےک برف فکر کرک

 یکے نوہب تموکحاراو ےنپاوک ا دعب ےک ےنرکدابآروار یو یلاڈدای یکے نرکداب آٹا برش کیا لب سی. رشید
 لری تست برگر اقا ےس برک ب ےک یوی ورحت ےس رل د کاک اہ ایک رقم توک یک ل ایج ورش مالف ےس اید تز

 ےک ش ف رصےرخ انا ۵



 لقاح . ملم FPA نوری ترا

 یاس وص ددنکرای ودار تر رح E فرصت کک ککے رول سالم تم 7 تا ا نوم راوی لو وود f یی

 اقليم اک باچ کول راک نا ںیم تنطلسو تموکّیےھج اور رو نی ےک تصولع

 ہوالعےک ءاجنصج ےھت ےس درک لا رح ام ز کہ یسار عت رم ولی یف: ےس سیما نان پل یش نیم تمل اد اونص یک متر

 ری نه نا آپ رکت سیلک یا کل ات جن ندا اکرم ترکی تیکت ما نر نا
 ےرکید دعب ےک میڈ بان عاشورا دکل اراک اره نا امان ےک آے توک
 ۔ےئس ےس ےن ساےکر ملت رم یل یئاپ ھی ملت ہہ ےن سا یٹوہ لوط ت سولی یڈ ابا نب قاحسا شیاوپا۔ نر
 ےک کوت اغوا ا بج روا« یک سکس یارب ہیر اجرو: توم حک ےن ا کے نایک راک جو١ا اک نم ی
 حرط یکم چن ترس ایک ی وکو کت مہ اشواب ےن یا وتی ربت کے وہ سیاق اظنان ےک ںوداز تان  لومالفرواء یلورعم یکن یت یلخم ےناچ ےرام
 زیور کس فتو لی ی فسا ابن رنج نی لات تساوی رام
 لب نت 1۸۸تا شتر ی ےس نیز وااوہ نیب ںیم کار قاب اق اداد 6اے آے ےس ہد لا
 ےس یاو اھنم ےن ردعساونہرچپ اہلل اکا ےس ضق ےک رفع نبدحساروا یک جهنم. لا ین کت سوی او مته دي خور
 کک نا ںیہ دوج وم ابو کک ت قو سا یس یک ات ےترکواب بتلےک مااوکں ا ےناودورگےک سا تول فرط کہ دعم رازی نیک

 -ںیہ آر کن ام ی م٦ ت الام

 یک لاج وارد ل لایک ماا اوم روھ لم نک یک کاک تم واک یک ں وی دیع مرنا رک یقاحسا شبی... :نایسا شیب
 اور اب لنت الا کت اعتص ےس ار لرد سمت ےک شیری شب کرل
 م اع رفا نہ حسا یب نم وہ یر ےک یاد وخ نا جے ک ی اپ ایل دوک اوبا ےب ر ذ ےک توکو یا ےن ل نہ نو یک لک
 ےک ںوکوا نا ےس وہ ماکت دن ود نس شیت شی ن راری واک سوات ووخ نح حص یک مارو » رخ فرط نب نامہلسہ سی
 ۔ایگکل اقتا جے ا شرحا ایکرایفایبدراک تا

 لا اھت رشدان درا يچ هک نشود هتل کس لک اک اعد ےس لک اتکگیعس نیا ....یف روا ترا
 ہر زج روا یناادعت ڑب تہب یھب یک نا اھت لوح جب صفر ےک ںوتومرواوھتات آی ندحروا بدن ب اپ گو روا لو دنس والم

 ۔ےج تک ات ےس سات راپ ای ردرکوج ہاشہاب ےک بعبق و روکے بہنا ناک کن ۱

 نک یک ا ںیہ ےتالوہدایروا میئر زن قرار پف ان اکس جھاڑو اناج کیا ت قو ےک تافو ےن شیک :شروا اح
 کی ناھکر ساب دوب س ےس یک شر سیم تنطلسر اب را این مان ااکک نم ےک سساروا یکش نو رپ یکل ا ےن یھ یشر مال دراز لا
 دیعس نا اا نار شارع مک ھبے ےک الہی وجو اک اےس ہد کیا ےس دای یک بح یکم اکڑ ی یو م ھے توگو تود یکن ا

 ۔اکسوہ لین فقاو ےس مان ےک اے نارگکب اکے جو سا نم غرو مو راتفی شیو رامنکے اہک

 یک ت خاد شوپ یک ا ےس یکی یکی ات ممتا ماکس کر آکا... یخ آق مارا
 زار کور کس ساق« مقر تموم ضیا نطاسروم اے وصول کم الہ نب نکو ج تی یان ناھرمروا

 ےہ آسم آے اچ ایگ ارم می ز ھت ےک ی اروا یگ د س یارو تل افکی کسا اہک شاب: حںای مان اکے رسو دات سیف یا
 ۔ یوم ارپ کچ ءان کت اب وجو سین اب شی ام یکے یر واو رکے کد نایک ب ںوب و مات ک ریہ داخ
 اچ انایراداوج 0



 لار... ملم ۳۳۹ ۲ نورلقى ابا

 بحاک انپاوکں اروا ے لپ فرط یک اھ یو یکے ےک اداب کا دہہکے ےس کے سی... سین ا
 نورم کر فرا کد ال واش تم کل ارم # سر و ول لک 1 نی لابی )
 نان کت لر اي یاب کوم ہک ؟ےس ی 7 اچن رک وک کاک ان ےس او اوہ ںی فم رک یک اک توک ارگ
 )تامل تایید محل fle ےن اج ایگ تام ےک تر اب ناپ ئوم تسکقیکس یخ 1 لب شو
 ارگ کما

 کل اک اہ ےس تو یا یک تس یکن یم تمولیکں از گدناور تشارشزکالطا شش دارخب تارا رد ....:تراما 1 اح
 اهدا کرج یل لالو لارج سرب تس تم ماوس رمان نکس ع ره ےھت تا ارس مانس شا لابج لا ایا ايم

 ےک سنا: ایدارکل رک شی نول کیا شی > ۲۵۳ ءاھت یئاباکں وی ربوحتصولحوج ےن یکب کل ار کک کں اہیب هم 2 رژ تس تیتور جو تاوص
 ایگ ا کن ایم هی ہکا میم لات صاف یگ ا انب نار بالغ کا لی زره

 ایات رکن ادم بو نات جلب رک... ےل او ےن رم ئاق ےک تصوکعیرببع ںیم کوج نارلک
 وج مع اپ ےک اکے ات اجایگن ایم اف اوز 0 داد“ ن یر ماع تیز لو ندای ات اب فی کلات ايکبوسف بغاج یکم ای یب
 یال رک تش بانک اک تاق لکا اک ئاق لایضرب ےن سا یے مے ر فذ ےک ڈرو ےک یاش کز ےک اوج یب انک یا
 ر ناکا ےن( ماع) یاد ایر وع نہ یلکتقو سج, ایلر کن یش نہ ڈوکن ومش لا ےن یضصاق ایان رک ہوا یت تواب کس ےن یت )یاد

 ۔اگیہ نا اشک کک انرکی رک تانک پا اکے یصاق اپ ےک اروا ےس الت فاسوا کس سرو

 ےک ںوکول تار ےس تادرسو فئئاط کت رب ہدیہ یک ورشا کرب کرن تاس ےک تیحالص رن اہہقن ےن لانچ. : ری ضاوت نیب یل
 مام ) یگاد یم تا ےہ نج ناطلس رکا اپ ورک خش لس یا وہ تریش کلاس اب ا
 ایل ےن رارقا اکر ما ےک دیت وک ےس لاروا ایر تی کا 5 اش ناتو اس

 موقکل ا تعا کیاایگے نر سه نان )ام ک تمام پا لس ےک سا ....:ہضیق رم نھ اکر شی ا نیا
 تاب ےک سادواکنل قو دوضوکس اےس یلد شوخ ےن ورد بیک مارا پاوں کوا نا ےن سا یاس ےک سنا کب لار
 راس ےس یو ےک ےن آیی او: ےھت وارا ےک ےس تاک دارد روا ےس ےس یم ںورادرسےک مک گلیء لرکت عیب کتاب یاب

 ےس فرط ں وراپ کی اردا نکونام فقر مگ تیپ یم او وک اد جاہل ک یاں ای ایران امارت
 ی رک لک اھ ت اا یک ود رابطا ےک کت با طمع یادو حب بادو بحر اےس تقو ا: یک گدن کات

 نکا لا اوہ ڑی مایقر کاج سم ءاعتصے رام قراء ایلرک ضرب نک ےک العاک ی ریبن تود اچ... العا کے یی توگو

 ےک اا اشواباکیہ روا مالغا ی خج حاجی کد تاکو ایت۶ کلب رطب ےک ےس درک ۱ تاپ فسا ع
 رتاور شتر وطن راپ ےک ا نا اوا ڈ ولا ویا ایما لس اتصال ذی دود یو« ڈا

 دلو آ/ںایش ء٥1 یج تاک

 خلا وکی نس تراماروا ےناٹماک اہ توک فرط یکے ت کس تت اچ کرم یلادرصنت یب ےک ٰتاقاو نا...:بنابش تش ءامسا
 تان ایا لب اش تنیس ا لپ تا تو دما ایاتب بمان مرے ےیاربء انس روااوہہناور ےل ےک رک

 ےراہت وہ یٹوہ ہطاع مالک اشک جیل نکے ا ایل شو اسارواارام نوٹ ن حاجض نی دیس سا

 را در غراوہ بوس ناجی اے بسانم یا لاو ےٹ ریا ن اج اھت یش ہال نارت اگک یا داز...



 لزارصح. ..ترلچ ۱ ۳۳ نورظنتا رات

 ۱ اکا امت شام زوکس جم اگو+ اد و دی ہنرو داری رم لپ ےک ے یو ر

 نم ےک آپ ہلباقم ین اہ ںی اوہ ہناور ھھتاس ےک تیعحب یکرارنہ نج ےس ءاعتص نھ ہار کری مک کج یک یعسروا مک
 کیاد دکھ کیپ داوہرضاح ںیم تمدخ یک اب مر کد ترک برات دم لو تست کل و ری ےک مرگ ادیم
 بابش نج دعسا لوم اب ےس اروا یارک ن رک ات وک درس نلا ےن مکے ورم کلا لار یک ل ی ےس و ی رک ام
 _ایگ وکب اج یکءاعتصرگےناکںام یف ادا گیربکس میت کری زکر قم اھت ےس سادورکا یی ہماہت و صوک

 ےک رک شا اراس اک مات ےن دب ایش نم دعسا سج دعب یش یت کی ماظناکک "ےک مرکیڑہ دوادنمشأاد تین توقیر :ہرلاو یک رک

 یا تافو اما لثه ےک ے رک ۔ایدرکم ہی دوفو ےک برلن لا ےن وء اما ءایکہاورو اعنص تقرب یکم اس ندا مز ےنپا

 ب اے یاد دریز ے مرک اے اھت دیم لم ےہ ایل عقرب... اک ل ب نار ءاعنص
 نرمی سا طه 1 رو ابد انصار این ویا لش نب ناری ءاعتسروا آالچ ہلبج یک سی ید رک
 ےک یا رعب ےک یا اوہ فورمو رہے بقل کا یار پای قے بقل ےک ناطلسولووخ ےن یا انب ن ارگ تاجک ارحب ےک یاں +

 ہک یت ام اج ایک ٹاس ےک تییصوصتر کد کس ارز یا شوک اھت رحب کس لا افسر وژ گاب یک مول منا نما
 ۔ایگایگن ای: لٹ تال اع ےک نلاہکایج ایکہ حق رپ ءاھنصاھت کب ول یکن مشوہوکن ا کب ج ےن نالو

 توک ر تا ت: ہری کوی یک ا دعب ےک ءاسا ںام یک اذن ای آالچہلبج یگ ذ ےس ءاحنص مرکب ج :یگاور فرط لل یج یز کمر
 یااطم ےک تیادہہراشا ےک یئویج ینا مرحاھھ ایکداپ ؟ یھ م9۵۸ ےن یگ رتب شارا ے رش یو دج یک ڈی ء یکے نر کمان ااکتنلطسر

 کس یم کن او ملی ت اح ےک حاجی ایلونہ لنا ڈب تہب کیا یئ ان لاراد ےن یا ںاہہ اس مت لج یر عن

 نفر لا دوش ںیم نر اک ی ویب یتپاروا فورصم لرتزل قریب رودنز کتب مر E | تشم ریس ر وارتا نہر وص

 مم یراق یار وصب ےک مرک یاب ہہ دیار مت او یر فر نرو پا ای آ بیر قت افودنام زی ھ یہا کا
 ہرضاحم لٹ ہلبج یک ذاکل اس لات جو لایک کلاس لا ای دا مایچ اک اک پا ےس سا ےنروصنم یر یر بت مہم یئذ جا تشبہدیسرااپ رم

 روا ے ادرک روھ قعر اہے عم ی اور خکلی اط ب ےس یک اروا ای آں بج یک ذر کیی( لاعب یاضراکد دیس )ماع نب نابلس یک
 گا را کل مما نر معا امار آسم نون و مرده که واتس مکن اےک سا
 بل يدرک حس بکس یابد فن اختر اه هانی دکل کیر بکس ی لب رف دابر یی ارو یاد ا ا راہے نارا

RUEاوہ باو م یاد ےس سروس یوم یار رک ہی ہی ایل عج کز عو ارو یم انچ ےہ  

 یک ا ےن روصتض یر یک نگکت ار یو روا یو یکرٹک اب رس ےک رونمرکن یب اپ اکی وا کیا ےس ںی ںی ڈول ی اہدیسکچ ات اجاہک
 تزطلس الم اوم هرس... تاک نم. یم ہلبج یک ذو دسرواایلہتسار اکہ قے ہا یہ ےتوہ عر یئاھٹاہن کنگ آف رم

 سرج یز ےک رک لطول نکے ا ےس یا ات ےس ل مای ایت نیک یک جیت کی یا تاک ل یا نب نر
 در ؤاکب اپس او لا روانا ھت اک نا ںاہی گاج چک یر موم دیسک ےن رکی ارت یک ت نطلسو تمواقے ےہ رز ےک ناروا یاری
 ۔ آں یاو بج یوا ے اہ آم یا یوم بج رکات

 قف کل قلم قف م رکو اقاوم ناور لیا ےس ےرداراےک گج ے اض لضف م کیا ...: تمیم ےن لپ اف

 .ek ] 7 اپ ےک مابا تواب توگوےپ تاپ ےک لم ںوکول نر هر ارش دز مايل اتفاقا تام



 لقاح ملم FP نودلغ بانرات

 کی ں ورور ےہ یک نال وخ ایا رکو رص ایم کب س ناروا آ ٹول یب ےس ےس ار یل روف کی اوکل ضغ ہیر ذ یس یک تیم یک ےہ دام

Eل تام یک راک شے ھر ہیکاھت اب ےنوہرہاظض ہت یئوکی کاایک ورشا نک نوکں وروسصحے کت ہضازور ےن لضم یک  

 ی0 یاو اے د لوک زاورو ےک حلف ے لوروصک ےن ساروا یک ہریسر حا ےک یا 1 یگوب لاقتا لت

 ۱ -یئوہرادمذ یک ویب ےک قم

 هری ےک لضخ یہ ناروا: ایکو بات نامیلس یئاھب اک دوا یل ال وخرذ عج نار کھتے ہنامز یس. ۔:یالوترز نج نار

 مضر ہلرج یئذ ےن تاکربیلایرہ لت نی روصنہھٹیب نب کیک ام لخت رانا اب کارو نر زر ترم ایکو شب ت

 یتادرب سن ایکو ٹیم کاج سی ای لتروا ےک ست پ آہ دنت آکا یجالاڈ رکی خورف تپ ےک نرع لاو ی شر ذ یگ ادوک نا ےن یارک ایلرک

 ۔الیچ ہداہاک ت غلاف ش یم لوٹیب ےک یکادععب ےک ےنرم ےک روم یمن ممڈ .٦ ہکاوہ ںویا ہت روا اھت اکر تا ن باپ روت

 ہت کا گولی لبا ےن اے ہدیسروا تاکربلا لا نب لضفئایدرک زم لق ے الی یا یان لے س ن ...اہسروصت نہ ل

 ناراو ایگ عوو ےس ےناھکےک سنن ات اپ کس یا روبه پز شید 1ت نی ھی ےس لی م آف گے ںولا ارش روا ی زی

 یو تر گاو یک فعل ار لنت رفت بوک وہ ساروا ےک ےک تاکو بلا یاو آل تم ات دامسفور شیےک اونو

 ےتاوس ےس ہت ےک اےک یں اہ ایگ ترکی ضورفوک احلقے ریو دعب کی شییب روا لاڈر کت شورفےن دب ےک رانی دوکال کیا تاب ےک نرخ

 هند« ل اپر کل امو یا ایل درز ےس یا ےن ییدہم نب یلیدعب ےک تموکحیکس یب (۸۰)یساوک سج رد اب علق ولرو رولت

 ۔باوصااب مک اتو اس

 تالا ےک تموکع یک ناز یب یلاوم )لاج ن: نار مکھےک رب ز
 لہ ےک یارک ج ادا رکے درج: یاس ی ج ...: یی ےک حا یگ
 تاج لس دز طپ پ آہ کا یج ایل وے لیک ہت الد زب اھت ےک ا ابماکب دب زروااھتایچمک اپ ےک سا ےن سا ےل ےک ےنرھک

 دز ےن ایج واری ی رکون حب ےک ےناج ےرام ےک پاب ےپا ےن کرابھہ شایج وا۳ )دیعس (۴)کراب (۱)۔ ےھت ےب نتےک
 ایآالچ یہ زر کوم ہدیجئر ےس شئایج یئاھب ےپا ںیم دعب ےگ ید میک وارد روا ن آر قیکں وگوارکو ہر مقوا لا را یم کد

 ایما تاخد یارک ڈیز یھب ن شایج ایک اط وک ایج یئاھب ےپاوقاوہ خٹک اک یار ا ےس رکا بتات یا ردنا نشو

 ےرصخت درکم ےک ن ہک یمار فٹ نب ھے سیم مشجوہوکت مولی عم لف ھت ےک سا ....: کج ےس لئایجروادیعص

 سلول نام سان تاپ کس نسل تو رپود تک رابه ےنرکف ے رہ 1

 ر اکا ا ےہ دیر ذ یک ےن وہ رہ ار کل کے ناخ ایک وزش لا ےک یارو اریس اوہ تاور بنام کر تت تست رگ

 ادرک در ئل ےک ےن رکل وا ےن رک زوکل اج دوادیعسےت راس اپ سم سش و یا ےن یک ین ک تک

 بی تیک لس سا فر فر ےھت ےگ وہ ہناور ےس یر تیپ بتا ی رس فر ارس لک یھت

 تن وف راس یک ر کک ںیم کاتا احب فرط کک روا ید کریک وک یگ ارم نوخٹے اب ور نر یم مک مامی
 روا یاب ر ےک یت یب تیاری حب ےک سا ایک اخاکی گدنز یک ا مم ا ےس تاپ ےس ادو لئایجایگارام نلارود ےک ڑکھٹ رپ یب یئوہرتپ

 ایورکب ولخم ںیم نرس ن ساکن اشواپ یف سہو ییا روا باہ کتب ءا یوی یک پایا ام تاسےک ی انا نام

 ےک ےن رکک نج ےس اج ردادیعس ےن یک وک جایا کیناور ےن ےک ےن کر زوکر کشا ان فتتس بیک گن ان ےک ےک ترک ت



 لزا رمح متر rr نورظیا گیر
 راس مکس ایج ودیعسروا ئی د لا ڈر یھت کوہ ہاکگ ٦ے تاقا ن اے ر راے

 - ۔ اوہ لشو ںی ریہ ز ےہ ےل نجم اک ایماکدعسارپ تموحی کیہ ز تقو سک وکب اج یک یب ز ےنریعس مدعی طر ریز
 یو سا ییہ ز ےن ریس اھت اوہ اھکر ںیم ردو اےک ءا مک قم ےک ادا گام دوہ کیا ےک ع

 لے تم و نو رک برق ضبط نقاط کیا ےک ناکموکں ورسےک یئاھپ ےک لار لی هوا لاک
 ایر کضقرکرلپ بس ےھت یبہ ےک ںورنروگےک ی حلق خاک قلم ےس بقناےک ہلو دلا یاووخ ےن لا ےھش ا باکس بحر

 راد ملقس ای اپ ےک دیعسررک ورا مقرر لی ےن مرنا ک عم رم ےنپا ےس تاحقاو نا ےن ءاسا کج یکدی عر وا مر
 ںی ریما ید جک یخ ںیم ےنریدس چہ انا لد اک ےس دک را کد بی کے فاضل

 eS قوت یوم کر شش لو اھڑب بناج کل ا ےس ءاحنص یھ رکا ایک وک
 ہک مرض یک ں ام یب ااوہہ لئاد سی دی تا ےک ایم رب ال تساراکک ید ۶ ےن دیعسر کوہ رو ایوب لا نایمرد کس لود
 ںومام نپاروا اب وو نو را اراک اب ےک لار یک لی نالوا بے یوم یہ برے اف یادم ید
 ۔ایگررقمپ تمولعی کدیب زم وکدعسا

 ےس ہلبج یبذ ےس ہضق ےک مرسی نازک ےن مرگرگوہ رام ےس لا لک نایت ریس
 2 یک رز قمار اتو بیروت شبا کوچ کت ارب سارواےس فورم لی لاس تاشہاوخ ین ملکی وک ادوادد بیفرت یکن لا
 ہرن مر ادب باج ےک لج ی ذ حت اس ےک نر ز شرع سفر رک اچ تک جز سلیم زن نشا چ انچ اگ
 نو لدیساید رک - نکس درک وب ےک آے واک ن دک یعس یب ںوج ایداھٹیٹ سو نکو اه رم
 ےک اھت ایل راک پا تر شا یری ت اکر اکیا ےس م ایگاراب دیس یئوہ یڑ یک اوہ کرب
 ایگ ولاا اک ہم واک یک ں ویش اي لا القا وا ماکت موکت هاچ تمام

 ہن ترو دال نام بج روا یاب ندع رک اھ اھت واک ی احب ےک ساوج ھتاسےک یلاو مرہ ال لا نج فلخ ای. :رارفاک ای اج
 نوا نکاتی( ترم ل تاتا نکا رم اکک یاں ورود کما هد نر رو

 نئ کرکت وار ں وفود اہل ید یش خ یک لام اکو دم 1ي

 ےک یا کی سا وقرر یکی ا ئل ےک تاذ ی اروا یئدرکروہشمرخیکت ومرک کے لیپ دیبز ےن فاخر زو... اولا یک روم کش ایچ
 یرروا یی در اس لا ۳ ر کیا ں وند آی شاج ےک ل ربت ربل تنو ےک تاد ناد یاب ےک ےک ام نک
 شف رازی ستم یکی ارا کے ہد کلا اھ رک زو متع یہی ناک اروا رقم( ںوماماک رک )باہش نی دعسارپ
 نر تست کر طخ وود تو ےک تر در اک ا ںیم تایلوضنے ایپ تاقلعن ےس نے ےس ےک سا کو عل “ےس لا
 یت لوس لک یر اه, دا احرموفنس کارتی اپ ےک ملن )پاپ نیا تاج ات اک ا تر
 ۰ تا 7 لایک ات لآ

 راز اپل راپ ےک یارک ی اھت اتام ات در زو لابو وگوا ناروا اھتاہ درک وک وجا ع یک ےس ایج ناارود سا ....:ہیضحیق ریبزاک ایج
 دعا ہی زس یے کپ ترا اد گنے ترا واش اس ےن ایج سین ےگ وہ عش یم

 7 ر یب انا یت روا اک ےناچ اھ ڑپ ہبطخاکم ان ےک لو اپل هی زتس تو لیدر ره مار تا ککے سجد یارک اھ

 یئاپ تافو شٹ ورش ےک ید ص یی دی اب ےن ی ایچ کک ت لام اھت رائے غ کن کلم پ دی زوکب ری ٹیپ مرگروا ھت ھے ہبطخاک



 لقاصح مايل ے٦ rrr نورطظ نما راج
 سٹ _-ےت_ںد تہ

 وهم
 سس

 اھت ےس تفعا کف اصناو لردع یش اطقلا نہا تینکی کس ا

 ےک سا تول اقرار کک یا اتو کلا یی اما گن اب ارحب :شایج نیم ککاف

 ون ارم داوری یو را مر شف کوشش نود ی کہ ےس سا می ارب چپ اک اء ےگ ےن رم اظ اک کک

 رر یی ےس ےس ادرک ای آپ کک کیا تا ےک جر پا لش یئانچ یک س اوترو کور ےس کاو تاکو بلا ییا نب لشن( زو ےک کیت اق)

 ےررہ ز وکلا ےن لار یپعرو تیا شے ھے لب راترکی ار مک ریہ زرہارپ ے تقو ساروصنم یک دایرکت اف ےن رک اہک

 فوت ےک نا ںام یک کت اف حب ںوفو ےڑوھتاھ ا اج اترکل شیکی کت ان ےک اض ل آو درب رد رگ اگل ےن رکی ارگ کت نطلسرومادوار لاڈرام رک

 یک تن اسف اہک ش ںدر یہ روا یفگگ اھپب ےس

 ےس وار نا اتو یم گنج ہشیہ تا ےک ںونمش جت نشتر زعبحاص غراشوادر منو کا وستم... : ہللا بترو صولا

 کرافم رحب لاک برم ےل ےک لاس آی کں وی اھروا اھت یکم ئاقتسددماکقف شیر ز ےن رکنے سیو رسوم ںائاڑ ورو

 ےن اروا یک کک م تشکر اچ انچا یورک ا زور ستون سارکاپ قوم ےن ا یل رک تقع انار کک یکے یا ےس شایج تن

 ۔ے اکء ۵7۳ ہعتادب یدرکم یل تن اج
: 

 را اھ ال ددر اک جا انب چبر زرزواکک اف دب ےک ےن ےک سج ..: کی زو < دعا - لاروا ترازو گاز
 کے اتہکہ رام اھت ےس دلو آش و اروا ےس لوم الث ہد رکو از کس اب کروبی لر حا یھب نر کے انک

 ہایسےک تنطلسروصا ےک سا یجب روا فی دوکرئاق ترازو یک انب نانی ئاھپ دازاچ اکی ئادعب ےک لا اپ تافوےنروصن نب کتا افسر

 لر لار ذ کس لثزاس ےن ی دامن کدہ ھ نب یجب اھت اج د سیم بحس تاقرا فا تاج لباس ںونھشروااھت کت اماکے نر کدیفسو

 دایدارک ش د۵۵ رفع وہاب ند ےک عج ات ہد یزام ہک بج

 ای شما در اراک عام کیر لا ےک ی سادق اکا ےس یے ناس: توام یکن اطلس

 ہرضاحکنزادد ہن ام زروا یک نج ےس ںوگولناراپ یئروا اهر عش ےس لا یراخ یکدم نیا یل ایکو ایپ ب ار طا ںیم تردا تم وک

 ضقرب دی زوال اگ دلیک طر رش سیا ےن رومن فیرش یت ساوخرد دادا تہ دعصباشاب یلامیلسو زم یم مارو یب رے نارو ر ےک

 1 ۔یگدددم اذان هاش او دو

 ۱ شزوا ا دارک تان سیرت - ۵اس اکی رنز یک قب کیان ےن نیا ..:ل کناف

 رت رد شم رغ کدہ نب لی اتچایگگ ا اب ےدیبزرکپ نج تقو ےک تاررواء ایگ ہر وبہےمملباھتم ےک یکدم نج یگ یی تم

 برق قلاو کا يک عی ےہ یب زاس سما روا

 ےجر یف سے وا ریس نم نرعوج تالاح ےک فر زینب

 کت راھتش یم شب ےسرود ےک بات ےہ اه ےس انکے نمک روا م اقم نہ اوفو ادرک کک کک رع aa :فراعت اک“ نرم”

 رس ملا سم تار کس لا هک« کس چرا تاناکم سرش یا اھت اکر فرش اکے نوہ یڈننم

 تلف بس نما مثال ها کس بوسنمیحاج یک ناز نب نما نصیب اھتتنطلسلارواکں ورکس نمی شیر سیم
 یر کہ چ روایت ع اتات کک وا بلخ نا ےندایذ یب یھب کود حیمتصولحیقپا ےن ںوگول ناس دای یب رداےھت ےن نارمکت لیٹ



 لوح. میل rrr نورطظ بارات
 ےھت ےترکیکادا گولی کر رتی ج واوا اے مو یک ےن دہ یب روا یک یحاعر یک وول ن اے ی اڑ تاو: اق اد
 هد نہ کرج ےس نار شریک ل دانا سرت ٹی ےک اےس لاھ دعب ےک ا: :ںارااک ںی
 ںوکول ن ادعب ےک لا اپ د تے  تصوکع یکن اربشیب ککت دم کیا ےت ےس سیم ںورادرشر یر ےک اروا ےس ےس ناتان ےک نادم
 ابا الہ رکن نر ذ یار سوداوہ ردبمش ےس مان ےک مرگ دوس دور کیا ےگ وہ مک ہد اد گان ایگوہ ادیب اگر واداسفودنف ںیم

 _ ےگ آب لات دوج کعب ےک م گاو رز مر ا

 یرک یک واک ےک ی یب ید وج ےہ سنو یئاد خیر ذ نب دوعس نکا ےس لٹ نادلیپ ےس بسے ہ ریس. شر ؤووح با
 بد امر روس: تارا نکنم شا ےس یا ست کلام یک نطلسو تموکحٹہراو ے سان هر 1ام
 سم سزتاسک نا رکا ل ل رحب ےک رٹشراٹیج وا ںویماڑلفگکے فت ےک کاک ردع ےس کا چ انچ ۔لی د٢ لای اڑلعایمرد ےک ًأرزاعز
 اکرم سددت
 ی قاما یے دارا ی ناھ تارک ر سم ہود علی انب نار ایا اک یک ی اروا ...:.طف م نرعاکل الب نا
 نرو فوق نا اب نت یاس شن ذخایر ناب نکا کس اء ات نکہ
 وی تس بجز اس لب بت ایم اد لو لاعس زور تا لایک اب لیہ یئذ اپ ےک ہاشداپ ےک یک لارج لخت
 نا دع اہ نہ عب ےک ںولددنچ انچ

 باس اردک اس مانکن لب + من کا تستر از یا... ان ٠
 رزو لانتج روا اھتای درکح اکم اکی نب ینا ےس یا ےس لالہ ےس ےس اہ ےک تان ہریخو نجوم لا ما فیسب ینکما جروتما ھما یگ ارلا' “ںیم
 راس ےن یسااٹب ثراود کیک ام اک لا ابس نب وا ایگ مر کوچ لام رات روا تہ لالہ دعب ےک یا اھت اید ےس د ںی وال ات لی یاشار
 شیر ادا کن مچ اری و کل بج ی زر لق تاک لا یا نب لضفنن بروصنم ادرک رخ ںیم تواخسروا یوو داور زو لاب
 اوم تر لک یار لند ایکس یابد ریسرعب کد جنت تسوگاراد مش یک کل وا و ہعلفیبایگوہ

 3 مش ےطتلسو تموکعیکں اا لالپ رس ایی لذت ےنپا تموکح ےن ابد م ب نار سیار... :E نار
 ارت تراہارصقوکں وود نا ےنرصابس قو وعساویا ما اکے رصودروا اھت ھم اناک یا ےس ات وو ےم لا یئوہ تافو لٹ ڈالر

 یک تب« ےتوہرضتاح شاپ ےک سئاروا ےت رک یر کک ا جواب رمش ھو دایزودااکت دام یم جام ےکر ما ایکو سب اپ تنطلسو تموکنروا

 مش یا یکن میر ا ےن شر ناکام سید عش شان پددرکل وک
 ًاردب راصف لالھلاراص ًاردق تلاح اذا رفاس

 سبلان لا الو فیس تو ساق اپ یخ آکن تیز نانا ....:اگداب یکرخ آی کن یت انار
 رس خر یب تلود ےس ہنام زیا ۔ایلرکدیقوکل اب نج اپ قتاوہ اک یارو اھت ی آبا یک دع رکو م شب اقرب یار داود شاد
 لم تالاع ےک ناو دقت آم ہک یے ےس رک صور کک یک رکن ب روک واک بیانو ایکن بو اکیس اہ تالغا
 نا

 7 وا و رود بولا ی لور بج ہچغانچاھت ایکراب آ ےن وفا نیل ذوکل ئا ےہ حاد برف نزع هدجرش

 _ےگ ںیھڑپ پ آہ دن کاج ےگ ےپ شی ںوڈاھپ
 5 ڈو



 لار مر rra نورلظىءاّتراج

 اک نا اھ وت ےس مان ےک یر نہ یی ا یت رز لاو ارنا ن .:تسالاص سید پموب نادنام ارت خاک
 ایکادیپ مانا تہب لری قوا رایت رش وا اپ انو نب بہ پرت زر را یک قوا رادیو دہ پاپ
 و حر یک لیپ روا رس ولرواایکل صاح تبحصل نے نیا ےک اروا یک اتال ےس یقارعالنرایگے رک ر
 یت باہ یک لا نالیم اک یا یر لاک دا تاوانی ردا غ ظفاح اگل ےنرک

 یر 0 ل 0 7 روغ سش کہہ یاو
 کت عزت دون وولرک ۳

 نبات از ما سیم تموکعزام ز ےک ر وستم نب کتئاف ےب ےنپارپ ایج اب ںام یکک اف بج ب. :ںامییروصن نب کتاف
 اے اماما را بحاصے اروا ۔ ینگ ل ریت لام یک اےس سج ایلرکار پ یئاماددنشر نشر ےس لا انچ اگ اب روا باج ایک دہ

 وچ شتر مت اب ہی فر فر اھت اتر کو اشا فرط ی روت اوو ےس ےس رق اےس ایگ آبی رقت قو بارک ھتاترکا کس یم و دوکں وگولیہ

 ین گل ره سس ۱ ایک یارب یکے نور ضاح یم تمدخ یک اوات موکت نکا پا ںام کک نا 7
 ال کیم کتری کی ارد ےس الی تصرف لب

 یاو باج کا لاج ھا تسلر نا و باج کا اروگرواایکخ وت سمابت ےن ی٦ل یم تل گ۵ .......عرو کا 0

 نزناوہ ےن یب صوت م ھھھ روال یار نوک شوکیا اب یک کیان حب ےک سالہ رش کج ما ںیہ ہدداایگ آ

 اوم پ مق م فرش لق ییا ےک لا توش اےک ںادیوج سیم اش کیا یکن ارولایکع ورخ فری

 یتا ںی 7 E یئاھڑت یک ات واز اونو کی... نب مج ایہ راصلادتخاسروخ

 غم دات تاہم ےن سا کولوج روا ابد باطخ کراس اقلید بل لیست :
 برد یاس ورد بجا رد اھ س مان اک یک کیا ےس سیشراصنا؛۔ایدرکحغ ورش انہک ی اہم ےن یاو اے و

 آپ مات نزن رس اید ڈو اٹل ےس ںیوگولے ۔ سود ہو الع ےک ناروا ایکت یخ تیا ہہ( اھت وم ناک ا) اھ الس الا بق بقا

 وکں وار ے راسرواایل ٹولوکراوجد بب رفع سا ےن یاری انچ ۔ ودرب ب وخوا ا ےن یگداہ برد ها لاو گری ز فارطا اار یانو 7

 ۔اھپ تفاس کل زن فصنے دیبزوجایگأ جک او لتتم آہ آۓ اکا ٹول یار ایدڑوچپ ںی تلاح شرخ

 ھڑپ دا پ آگ ایج ایک یھب ایماکل یم ساروا اھت مزواک اب *تصوکعوج کورش کل سورس لا بت. ۱ لی ارور

 بیروت کس هم تم رپ دب ز ےن لا اکہ رام اگل ےنرکفک نج ےس کرک ناو وز ده ےک ےس ارل ادرک

 ہی دام یگا ےن جا فرش بلد سهم لو ای هر نج معا فرش ےن لا ےھ ہرصاحم اکہ ز لٹا کہنامز لوط

 وکرم فیرش دام رک ا یم د۳ وک اف ہاشد اب سا ےن ںوگول ناری انچ یکی رکا رش یکے لسا ڈ راب وک اف رادرسےک سارگکم یاب مک
 ایگ ایہ رک کن کد سلول کس لو زنا فرش اش نیمکت اپ

 واو امسال نخ ای یری لد وک بج اے رہ ب یکی اچ دہ ریہ اکی د

 تست ناثع نشا یمااقدنباہ اک جرم ےک جراوخ اھت ترکب طاقت بق روت ج لا ع ات نرل ارادہ مالا

 ےر رک ےک یک ےل انب ےک بہر ےپا ےن سا لوصاروادعاوقے تہکوو دلع ےک یا اوت لات کر فر بار اےک و 4 تارک مانی راز

 داتا دارکل مج ےک شوا ب ارش رٹ یوم تلاوط لمم ال

 ات لالعرواز اچ وک توکار تا ات اترکف اتکا قنا لس وج کے اه... تور وا ت ورک کرہ ہا



 لزئارصح 2 ۳۳۹ نورظیما ترا

 ےک سا بابساو او کات لتروار تم فوم مو کس لا نت روا ےک سا ۔اھت ایان مالقر وا توکل رس ارد ٠
 7 ایھترواے ڑوھکک روا ےک وہ کک ا ےک لاب یک و واود ںیم یو وجوہ یکی اھت ترک رق تنو ےک ترور کن ایی دک ےج رش جت

 وج اھا د توم ےس ازم یک ں ولاو تلس کاررواوخ بارش: ینا اھت تلاڈرام ےسار ات اج گاھچ ےس گنج نادیم وج ےس س ںوہھتاہ ےک کا
 ورف اھت اتر کہہ جنت وم ےازس یگ سار ات آے ے دای اتو نر اجو ارت وار یپ یم ظعو ےک سا سج وا اترک یت مےس تع اب زامن ل
 ات بم دما تاع

 رک کے ر ککے ریز ےس یہا نار ی اریانا دعب ےک ےن رہ ےک سا....یدہم نب ین یلادبع
 اتار رکمئاق ناخ ے یا یب یارو یگ ر اب ادص فرص یاب پاوا س نا ےس یک اہک ںی ںی دوخ سئاب کک نک ون نا
 یت یم نئ تقو سا وج رپ تنطلسو تموت ی اروا ای آفر کک موال یلاھب کل ویر م نب دلا عحالص ناطاس ءاننار لو دلا سش بج رھچ
 * _ایدچتف رط یکن دعرواایکل و زد لام دب ے لساروا یک تام ز ہک ا رطح رطرواایلر کرا کوکیلادع اوہ عب تروا لوتس
 هاب
 ےک رکد نان وک ار چبایلانب تمیکحلارادانپا ےارواایگوہ یم زپ مایق ہک آری ذرب الر کت ندع ےن یا چ انچ .:یراکراپ اوز ماتم
 اچ ۔اھ ےل ےک دصقم یااپو رگ ا ان ویستا اا و+ وادی او 6و ب7 یک ں ایچ ںی شالت کج سیا ں لابی

 ذوب تساراد کس سا ےن ہم ےس تقوساایگوہ یم بات ںیہ ہدواایکداب شپ لابد ےن یا چ انچ ۔ایلرکب توک ماتم یقاقن لب لوس
 گۓ اجایکن ایج لٹ تالاع ےک ناد دت آیا یج اھکراتب تول قم انپاوک ا یھب ن لوسر یب ںوساین ےک ساروا ں ڈی: ےک یا ایک عزا ااک

 ےک نازواا رغ ایکو ہمت ام سیب نب اک مولعیکب رعے ےن وہ مت تنطلسو تمولعی کی دہ ای ب ا حمام اکت مولعب رعےس نب
 لم تاج ان رکی تے ریو دعب ےک تالاع ےک ںدر بش ےک ارد وارد کن مت باس لک کپ تموکعیکں اہ شیر ضت ےک ںومالن
 ۔ےاپکوراشا فرط یک ا ےس دیم نئاسکا یی

 ات لجو اپت ےن سیم لیا یشن ںوپوصتاسےس فرط یو اشواب وج ےہاڑکگکیا اکبر دیم کک: الا ےک نک
 ےک رر یری رئ لگا ےس لو ل ولوروجے ارم صح واک کک ےس ہمہ ندع' 'تلکمپیر سود یہ ز''تللمکک یا ںیم نشد ںیم

 _ےہ یے دنہ رب رود ندع لام خا بناج یکرسودردا ےہ یئوہ یکے زا تم کیا کس سنے ن او لم بیش

 وا ےہ ےیل اے فرط کب وچ لش ل وام بر ہک اعا دیس کا :تموکعروا فارطاےک نھ
 رای ساقه نمي ےنامذ ےنارپ ۔ےہ راف کک فرط یک رشم ھ روا ے او وربل برے کا
 رب مار لوسر یت توکل لو نا یھی تہر:ںاہی یش ادا یکل او برعےک ناووالع۔ ںیہ یلاطحنےدنش اب شکاےک ا۔ےہ باداشدرنس
 لب لار کی دیز تا ش ریز زیر وا نم رعصروا ےھت جج ر ل: کپ بس ل مورد اچ شرازتقا ےک بولا

 ےس عاد سیوسرب فرط یکب ضم دادنہ کب سیم بذجے زا کک م لاشےک اے صح کیلاکن تکیہ ز ....:لاوحا ےک رمز”
 تم ات »ریشک رب ددنب له رش فرط ںوراپ ےک سنی یجہانپ رش کیا اھتایکداب ادا یم ہاتھ "مر لٹر ود ےک نوسامہفیلخ ےنداب ز نج جی
 ماض ناروا لولا مک ےک دا لپ شا لادن لوس لک منتقد اش گرا کیا نارد ےک رش ب و یک
 _ ےگ ےگ نایییدا تالا ےک ںوگول نا ےک وہ بلاغ نا یک وریت

 قسط ی لات فر ادا ےہ یلاپ یم فارطا نکس نجس ازت کنج ساک ماش لا نا.
 : رها نام علت.



 لارصح....مّترلچ ۳۳۶ نورلغن یار

 ے روب وا فور مان ےک فرط یا وس ں و اوسم لغ ےک اے وص ےک یب ین سوا یب تک ۵ ....:رچرروا

 داپ آے انکے ای رد چ توک اراواک کک یاو کوچ تخوا ۔ے تفاسیر کیک ی ار تام تاس کک لے

 ےن شیب تر ایی دھکا اب لر ۲یک ا تقود لا تیکه رصا تو ےک یکدوج وم یک شا ےن فرط نامی
 ایم ض کس یاس ےک یا رپ ایک تت جور زر وطب امو یاس تم وا میخ اکم سان ےک لاروا یکل وقت ععاطا یکت سولحی کن اریلس

 یکتراماد تسلی ٹا رکی ںاہیب ےن ںوہ من تنو اھت لاک ےک اوہ کن اہکت قو صوت ھا ےک کروا ھت ےس دالوا یکن ستی
 سا یی کت ساوخرد یکدادا ےل. ےک لب اتم ےکرورس ےن یا مر 90 برج نت بلا یا

 ےن یئاھب یک فرا رگ برات ار زن ال رها اھم
 لیگ لب اتوا دیک ۶م ےک 0, کردا الوت ا اہے ریتووخرلے د بی ر

 ۱ یوم انام ے لیتر سداب اه بانک ردت گی جوک LEI :فراتاک رم ات رس”

 اقا لصاف کس لزن فض ے رہ حلق ییا اکں اات ایک ت ا د رھ ےن ہکمواشداب یگ ان دامت نک انار ںیہ ےک برد

 ہر رب ی ناپ ےک فر نیا یم شا عضو تماکف رن با یم ںوبوص اشک دب زبحارز....:ہداج روا ارز”
 ۱ ۔ے ے ررایتپ ےناجرمروا ر مقام ےک لا تور وجه

 چک ھی زود ںی نایمددک ںوڑاپپرواردن سش تسار ینایمردوچ ےٹبوصودروا' ے اترک کس یم ۓ رک ےک ںوبوصےک ریہ زریعس نیا

 ج تفاصایا ےک ا ای ند ییا کک رد ےک یا اطلس ہوا یک باک ساک کتک ہوا هدروا لو لاو باب لای بیر

 ےس ےرسود رپ تس لیتو لا لک لر سر ولوو سرو لس تاجیک نایب صاف اک ک کی اج یابی ادوار

 ۱ ۱ ۔ے او کوریا

 رود دا یی ساب شپ ےنا دکن چ_ تساوی ا روا او شناس کین... نرم

 ےک ںاہیب ےہ خرو وا ایی نرد لو +تعادز کلاه ہن ب لسع اف جسد ور تن راوتسا فتا رم اکت راس

 ومد گر اتاق لا فهیم نیب ےب ےس بس چ اتار که سان سنا لپ کارم ام ںولاو ٹر

 لابی لا ےک مکر کس یار اھکر لب بتول یک اوکس ا ےن' یئاد” تایل دوای اے وھی پ بجر روا ےک دنا

Ê Jiاراوس بوتے فاصناو یرعوکف لا خیر تب وکار یک اطع تموکع یک ور ما  

 -ایگایکن ایم پہا۔ک یج ایل نجس ضم ےک ناک ش ا ےن بولا نب ہلودلا کک تل اہ ےس ےک اتکا ارس نا گوبوروا

 ۔ےت فیرتےک عن رز یب - ہکوج اھت ںی ےک مرکو یب ۔ےہ

 ےس ےک چ فرط کھتے لابی رچئاتای اب ہناکھٹانپاوکل ا ےن بیان اھتایکداب ؟بج قیک ندع ےن نشر ز نان ارم! جن”

 ایاج ںیم ںوموم فلخم ےک ی رب اور برف اه ات ےس س ںوعت نا بج یز ولت 0 تالاح ےک ہلیج قزل

 ھچ ےس دتا تنب و دسرو ا اھت اگلے رک ا تا RE یگ ادب عوکس ا ۔ھتاترک

 ےن دہدیس۔اھتریق لی لی یک نا تقو سام یکے لاج ےک یر فط“ نب صا نبارس تروع یجد یر ۔اھتایرکح اک ییا مام یک لق اک
 بیگ نر کت تير از راک کر رر عم سین الو روا بح ےس ا ےہ دیس یاب تونا س ےک ایا ارم س ناور “بح

 ھ2"



 لقاح .. مارل ۳۳۸ نورلت رات
 ہے ہک سش یہ ےس سے تی

 یکایک 'ئ کلا نم دعب ےک ےنرم ےک میرکرہوشےک کام اغا ت تطاس وما ےک هیس ایگ مرکب وڈ ردا ودام
 ۔ات اوم واعر لا

 یت دام نوت کیک یکی تاج ےک ےک دی یکاوہو ب آری ںاہج ج ےس یم تاباقم نا یھب کھ” :لاوحا ےک یھت
 یر کرایا تقوکس کا یں روا ےک رکے سارد ےس ہری ت تاک لا ؤا نیب ل شیب ےک ایگ اچ مزز ےک هرس بہ

 ژان رر امری ےس راقت ی ں ونو ورا زول شے جو یکک نج روا هراس یر را نا باجی و روا ایک رط کر یب دعب ےس
 ورامن زنم متارا برکت سی یا کنی نبات لک کليک اردک تک
 منی هد ماد ی یارک کی وگو نرو آیا رکاپ مر اذطا یک ا ل اھت اکع اش

 ۵ے ناخ ل لطف يتم نتماکاومو ب ا برتر یی نکس عت نی شارپ ورغم: 23 :لاوحا ےک ورخ 7
 قیمت شان ارگ کارو ایک م لصف بج خان قادر راس ودر بشر رو دیر لو
 کد گل فر روزے اراک وف ہفتے نال ڈے دف مک ںی ےب ہڈی داپ اکا یج
 تاب نر اساس لر وار نج مش روات اھکر رکا ریت ےل ےئل 2 پو وا 2 یگ اب دوړ لتر م ناش رڈلارپگ

 ۔اھتایلر کب لط یہ کلم ساوک

 لب ید اھ تاج ےس شرف یاہو ب آل در اجبت ےس ت الق نا گردم لق :لاوحا ےک دور مولف

 تک ی )ناو رم 1

 لپ ےس یت جو ارگ اسیر رک بای سس لا تقو سات اوہ ںی زگوانپ رکا ج شتر و صحن ار واال نج
 مت نسل نوع نوک یے د ےک ںی ےن یگ ابر لک اک تمیم درون یم نب
 ںیہ ےک ےک لام ےس تقال ےس یز ےک نم ےک ت اکر لایا نب لش نیرو ص ےک رھ اھت ناری واق ف اک لوا راو
 نی کن اید

 مر یا اکرم بز یا لیپ ےس بس شین ری ھت تناسل را ےپ ےس مالسا کہا نانا کت ین... لاوحا ےک ءاحنفع
 نار ترصتروا۔ےا اچار وج شش ےس بقلےک ہیلو الا نم یلاوا لی نا نیک ال قیر آے اع موق اے لاگت ادرک اب ایج ۔ ایگ
 ےتآ ئل ےک ترایز یکن اکم ا کنلراش ےب ۔ ایہ مان ےک رہ ز ےن کاھضوکس ےہ ےس یم تاناکد تاسانلا بیرقےک رش یا
 بآے اتاج ایکن ای ہک "یجب روا یھت اح تزعروا تررش یکم سورس نکا ی اروا مینو نا فا نان ےھت
 تر لب نت سواد ےج ےہ رکی ارگ ی اہ خوم ےہ لاج ل لار تاب لدا ۔ ےس لرقتعم ےس رانا ےکاوہو
 ی رم نیل اس طناز سوار کبک اه لوم ںی لک ام ت روا ترش ی ان وا ئال ےک
 نایک یاس لوایح

 ارم رانی اس میام چ س رب ےک ات رقم نب یم ءاعتص تافاضم“ نااہل” :تالاع ےک نالی لقت
 رادرم ےک ناکہ کے اکے ن یلہات ےس ےس وہ سان شات انار کن اب لار تم زی گز ارب رواہ دعص اھت

 ییا گج ےدایز کد لب له بز شوهر دعا

 ہی لےے یک لک لابی - اب اف کیر تست امام "رم... تلکس نارق
Ra)۔ںی رک دبی ب مای رم م نیا ار مارپ ںاہج ںیہ ےتکسوکت امام نا فال یہ ےک لیکن  



 ۳۳۹ نورظنرءاٌرات

 و و لوتا س کرہ نب لکت موتو تود کن اہک نابم ۔ ےب د یکی اووکا یل ض ےک سا ےن میرکرھچپ کرک جت

 ےہ روا قت سم نار تصولحن ایا اکہ اشواپ ےک نا ےج فالختاکں وی اتم گرا چیز ات بت

 ات لقلوب ود ایز ےس لومو

 ری دن شار نیل ںی نا ات کز ےن یر زوم کے ل لاج وج ےہ ہعللقک یا اک احنص باہ... بایت ولت

 ےہ روا یت لی سوا سو + کس هه کس ل ا تا ا نون وک یا اروا رک اس

 لار کر ارحب ےک یاو رنز

 اھت یاب آےن نج ناطلس ی یوم غا کے م ناک ییا ب رک اھت رک لال جض” ...:تالاح ےک“ گب لا نیت”
 -اوہ بوم بناج کس ا ےہ تبسانم یسااوت ف انناک فنی جی

 ںی و ہستی ی ںیہ وو :لاو ےک مال دع

 شی نیک ےن یک سکس اهر فرطاگب رفت تو بحاص ین ادب وا رش یا ۔اھاوہ دب اکی اد لن ھے ںیہ

 ۔اھتیگاداکں اہیب ںیمرودےک رفع ازم شال یک

 ماگ لر کرک سن یاس مج یتا ےس ایکرکذ ےل فیل روا. :تالاع ےک ر یوا ناجی
 ون ای قم ہت زع یکن وہ ہقڑ وبضم اک اک روا ںوہاشواب ٹیک علی ۔ںیہ شا ےس الع الاب ےک ابر حس شش لول

 اار کروم نفع روا تاک ہلا یا نب لمحہ روصنت ےس نج نااہل یم ا ےات اجایکرا اھ یم ںور شے رواہ تمانراداکل ور

 روا فا یاو ے وی وعل رصوورواوکس یا ےن یار اوہ یب اقدنب ےک ساروصن اب اک لول ود زین روارپ عاق ا ںیہ

 ےس لا ےن یکرعب من ئاوکں لان انچای کو رر جیا ف فرم لم ےک کاک ی لابی ادم ورشا کت خورا ےک ارز گاد

 مرک تاک یر حقی تن ووتم روا روھ کج تالق الت... تالا ےک نج | لقتم
eناس لئ ۔ یت یر ر ق سای ولت تفالخ تو ےن صنت سز وااھتاوہہشقاکن ارب عکس ا اھ ازاجپ سر 71  

 ۳ هجرت لر مگ کلم یوم دعوا بان جا لت ایک ارپ ا ےس

 رم یت لطفی ب ےک سر ھپ ایگوہ ض تاک ت اکر لاوبا ین رپ ںوت قر نومےک فلم یت : تقو لاء الاڈراموکس ئارکےردرپ زین انچ ۔ یر لس

 اوت اپ او ارج نورد انا کون نکس تک :تشضورف یکں وعلقں وھتپ ےک روصنم

 ھا کب کم ی یر رانا يا لس

 2 ِ سن تضو فو عل کا ےس کد پاس سا تکی - ۱۱ یک

 ار رک ائے ادعب ےک قالط ےن یرز یگ اند ایی پا ےسا ےئل سب ا اکر کن کک اپ یس اویل ا یھ ناک یی اھ

 اتال نیک ےس اے یر ہم نب ئولت ا ۳ در ا یورک کرب کاروان نار کس یر عی کیم سیٹ یئ اپ

 بسوص نت یم تلک اجساد ترش یاهو دلت تل اون لک دوصنا ...:تالاحےک حص
 نر کے نا اتا نا۔یج فرح ما ی کج چ ق یا اتت ایت لو رص ومصر ںی

 اویل مکا چ سیہ اطق سمٹ وا ایکوداعارھچ ےل ےک ہضرایباکت ماما کیہ دی دعب ےک ناعم ےس م ایا روھ کیم سی ی

 E لوسر نی نب دلارو اھترا رگ تم ابرو رک تی ما کس یو ا ےن ںوگول نا یم ۷۳۵ رعب ےک



 لواصح۔. متر ۳۵۰ “نورلخ یار ات
 لقا اچ ایگل جوک وه سا ین ل وعش ںیم و رص ایک ہلومذ صفر فط اٹیاکس ادوا ایک کل اقشا ےہ ار لوم کار اھت یک
 تقرر راکھ نورکی کت عاطا ےن ںوینامسانچ ید یی عسکری باقر ںوعلا درک نی کروا

 ۔ے اوبی سه دتصکو بعلت کاپ ا لم کاک س کر تاعقاورکا نیہ

 راس قت وادق یک ےس ی یے خراش کیا کل ا نارتروا۔ےہ ہصحاکن اد یت نا ””....: تالا ےک نار روا رام"
 روا 0 07 غ نار کا درا اوہ رونا یگ ںاہج ےہ یو
 ے ںیم لقب ےک نیہ دش اپ قد قرن ادم نکا هه لیگ شدی ملا دای
 باقر ضق لوح ماسأ رقتےن ںی ارق اکی و تشپ یک وو اه

 نادم نہ نوں ناوت نیا م ولوو درشاحروا لیک داش رالی نا کلا :دشاحروا لیک
 ہوج روا ند کوہ سو اپ حل زونج ےس نادعج دوا یت ۔ ںیہ یاش یکن اد لئیے یجدش ارد یک ها زا وے ےک
 گل نیا تقو سا بسدوروا نی رک اش تام یک ر زونم ےس ناردہر چپ یاں ے ی ناد لا یو ےہ ںی یا اروا ےس ام مک
 لب کر بم ت فرش تیک یک ددص م

 ید ما تاد لے نادج یم نرش ےک یک لاج ےب کہ ساک کت دا کس نا :تالاع ےک الو"
 مالساد ا مامق کج ںی ںی تہب کات ےس ب ےس بس ےس سج وایت کرتاہے ناچیز ھل ی نورین ولقد هاو زج

 بردا ںیہ وا ےک ککے اوہ یوکے ںی ناروا ےک لیک رکو دک ےرسود د کیا سی

 ری کز کل ار 2 کب وخ باہ کاک نا ن روم ںیہ ےک لایک اوز روا لوک ایف ا: 2
 ۔ے تاد مہ لو کا فالگب صف الرواد اکا کے بانا ےک اب

 شک ایزو روا 2 نو نی نار اک ا_ بس او تفاس لو شاکل و لک فال 9 :لاو ی فال
 یش ےن ںی رک تاب ۔اھایلرک پوپ ےک ےنرھےکہمالس نب نسب ےقالع ا ےن گول ناس ےہ ےس اس الادذرو
 -یلاپ تافو ےن کاش ر e یلرک لوت تع اطا کت مک

 ۔ے ایمر شپ رک گ ۳ ساب اماں نومرو”

 ھت اس ےک لوٹورپ ہئاغروا لوتاہپ دےک لاو لغت لاک ندا ںیہ جر ںیم ےس کرداری ie ن 30 رم

 ا یوو ںی شوی اش ےک یوم گوجر ںی ے ر نایمرد ےک یہ هم روا بوت تسلیم ال زاروا اتبر

 ی شانس ناک ناس ٤

 را بسا نام زر نکا لاو سا اوما ے اد س طو ےک اجر وا تورم قلعه. تارا
 یال ماو ںی ر طی ں وا تل گل قاتل می لیق م نیب ےن ںوہنا ںیہ ےدعاضف یبق ہوم
 بیپ لا بس گاج ںیم ںوقالعےک یھب اچ اپ شیلا جک اں ولنا ےترکدا ماو رانا
 ےک کر ورکول کی ا ےس یارک ون اناوہ رم جاو مکاحاکرج رش یجدیب  بادد بک راڑباکن اپ لاک" لاو ریموت
 تایید زوم



 لقارح ... ملل ۱ ڈر نورلفن ار

 ےہ نیرو اتر اے ےس روک ےس یش هک اکسس ما وا کلا. الع نگف اضم

 ےس نان امی ے طاف ےک تکل اہک ی دامیا ےن لٹ نہا ۔ےس ےس تانا ےک کنار کا ایج لقوم زا نزم “ایک

 برف ا دا چ نہر باہ رش ےک یا ۔ ںی ےک ورک اد نایمرد ےک نیر کروا زاد نوچ وکن زر میک ا ۔ےہ ہپ جرد
 ہپ صاف سل اچ تسمه رو طی شش فارس تام فرط گل شو نر ںیم بوتجروا زاروا نیک فارطا

 ۱ ۱ : اھت )جسد اه کاو

 ےک لوفدیئد ت زگیہوکر جت ےن ہفیضونہدعب کس لااقل از اکو تسوگارااکزیطو+ کوله ....:لا کیک ہما

 رواے م ا اک رک کے یر” ںی واب لت ےک کک یب روا یک وبوحرہاب ےک مامی ۔ےہ ہلصحافاکتفاسم یکن دےرپ آن اسم

 راوتسا طیخ اکں وود نار ردا ےس سی ینا تیر کر وا قیر ےسا ےس مان ےس شا اوہ روشهای سما کس ارز

 ۔ےہ ےس لیرایو نا زر سنز ھرواےس “اد سیم ای اع لر کے اعا یر ںیہ یھ هارو جو سنوات ی... تب

 نوک نا ےن سیر روا مپ اقرفاک یسسروارفعم نب نازم یب رى فئاط وار ام ....: یک ےک یک لر چ مٹا ن ازم ین
 نادر... 9 لول روا نکا اس سید چدو مس سا روا کس یوم روا بلانے نا ناز موخر ھی اھت یارک ولف توش

 ےک رد مپ ممه شا مچ رج فور ما سوم ما نت ےہ ہماری ےس مش ییا اوہ لامر انو

 السا ادوات آر کوہ را رگں یم توبہ امی ہاش ینہ دوہہکے ات اج اھک۔ اھت امی اش لگن ہہدوہ ےس ںی یک اال نوک یضو ج رعب

 روش فور تر اھتادو ت املاع ےک سا اھت بس ےس شی اا رم دف تات مالا ناب ےک ( ےن وہ رت م) تدرر اھ ایکوم شاد ںیم

 سن نوار ےب شن ای ںوند ناکات ایت فای رد 20 "روا نیر کپ برعع ےن سیم ۔ےہ یک یادر ےن ریس نیا ںی

 ۔ے ںی اب واہ ںاہ واک ۔ےہ یہ ےک نالی تبر اید ب اوج

 رشک ا ۔ےہ تاد برک ای رد لش یقرشیےک ندی ہک ہاھھکےن لگ نیا ی ےرا ےک ال تم تر. تمام

 ےس مان ےک فا بس نت رب تب ےس باج یکرسود۔ ںیہ نایمرد ےک ناگروا ےک ارپ یر عرپوصاک ارگ ےس نوچ

 ےس شین لوا یا کلہ دوا۔ے ماشہ وک لی طسو ےک ا ۔ےہ ہت دو تر ںاہی ۔اھتم قم اکے بر ےک دوہ م وقیر حس فور

 تومرت لا تارا نت ياد ینہ ںیم کلک ےہ شی نک کک خاک ا ج ےپ جرد در اب ےس ءاوتسا یخ کل ارص-

 ا تنو یا ۔ ںیہ تر فارن یکے ن کر مع تره لر شراب 2 م اکا ےک انچ ہلافو تان یک ترفحےن او

 ات ین امر وار جہ اح ےک کلم سا سیشن ےک داع موت تبریک راس یاب ںاہج ےہ "اشیا "سلم لو جے اب 7

 1 سوم یواعروا باغ ناطق بری نر

 ناب ها دی اقا ته ات پک برملا ج کام ےس تک تاک. ساتن اکب رد
 لک کک یا اھ بج چ انچ ۔ کد بیت 2 یکے ناج سی سو ڈپ لار سی ےرا ےک ویا یک اپ ےک دام رک ولر ۔اھت ا آ

 ےک ںوقالع مارا ےک وم کدام ردا بلان“ نالن نہ ب ر عیوب حب ےک ناپ ناری ایکو بل انروا واحب نا ےس ےب اہم کوج و ناوم تاو

 رک ی لو نا تور صح ٹاک اش نام

 قم کن اشروا توست لی ۔اوہ موسوم حر ط یکن دا مان اکبر رج ات اچ فرات اک اروا

 روا ٹنوا حامد یا اک ولاد ےج رک ںاہی قنات گرو یکی و یراق لنت جت مت کیک اون تتلو روا

[0 



 نزاع 7 متر rar سج

 رواد دود ےک ناروا انارچ اک ں ویی وم ںی لاو ںیم یار وخ یک نا یں ایل ی
 -ںیہ ے و ہایپ( ےہ توا )یر ئاپ ںاہی چسب رب ول یت اک ا6 اان ت اقدار ہک پا

 7 رح
 روا یے دووروا تشو ی ناک اروم ایی نقص

 تات ےک کا ایکس ایا ےہ لمصتے  تومرخت و وہکئالاح ںیہ ت ے کرانے لٹ تافاضمےک ناوکر تی ھب : ےیل رادورص اکر ت

 2 ںیم بور وا ےت ال ےک نامکبناج یک ر شی دول۔ی رجم مم ناس ےن سنا اروا کس اتو اهیپ تب ٹک ن اب ولیم ںورجش ن لاس
 ۳ لی یا طوروا لس رک بل ضتق < ہامشداب یب کیا ں وفودرم ےہ لصاساکس ایا یوکے تو ومرعح ٣ں یم لاشروا _ے ایل ال

 هه را نوک هس افتاب تور حرج ےن وربع دام لا تسلیم سا اکسس
 - لی هاب کس دن اقع ےک یناباردوا ںیہ یت. ماخ انہ ںیہ ےس رش ن اتمر یا اہ روا سش ب واب ا

 یکم یک اہ ےس یاب ےس اوچ ھت رے م کک اہدو کر ایتضا توک سس لطف تبسم مر “ای اطق الہ پ مت

 انب ںا کیک ب نیب اقان اک احب ےک یار ایگ م کک اپ تل تاب خیا اھت نار کن امين کلا 2
 دعب ےک لار ایک کاپ تملک کہ رہ الب ارو ےن عاشقا نھ ایلاپ وکلا ےن ںوہنا۔ کک کں اہی ےہ ر ترا کج ہشیبب ےس سا لس

 ا یت وکی ئوب تہہ یک ار اچ ناسالم نب نلارمکے رو دعب ےب فایلا نج کنار با ابا اا
 نا او اکو فان کج ےک سادوا یک ا اھتانب کلاماکں وقالع ےک اض فایلا نب نادیض نب هک
 ادا وکو مانکن اپ ماتم و 0 0

 لکا طاب مر تم کاج نان ارل ن افص۔ ںیہ ےس ںی ںوربشروہ ش ناقص روا طایر مربش ںیم ںوقالع ےک طب ایر مروان اقتص

 ترات ب ایسا اھت ترا لاپ دب وار ج اب تم هدوخ ان رب رہ بقل یر یو رکنا سو برو ناو لود ا 2م

 نر کلا ات لا ےک سا رو خ ایگ ی بجر یک کرا زود ہک ےک کے فر فرات اتکا باج کپ ےک طا مما رکےن
 کم نواری ایآ (داض مضی) نان افف شک یا رپ لئاسرواایدڑاجاوکن افص یھ ل۹ دعب ےک لادواایدرکن ایمووکو شا ےن ایگ

 ایت ناوم ےک تیب یکی اود کیک ۳ ہرکب اتو نا دوش سا ای درو ما ہی اے وع

 ےہ نیہ اک اس مود رگ ےس اک رواد چ ےس نک نام زمہطخ کے ہ ایر اک ب اص ےب ےک نا فراعت کن

 وکلا فرٹووروا ےہ ءاحنع یم لاش قہ یکل زخم یش تفاسم یکل اکے اھکےن کے سم نین زر الخ کے

 ے نشا ےک ںوربش ںوٹود ںیہ ےت دہ ےن ےس ےرسود کیا بش ل وود ب۔شزج ار سود ناارجن کیا ںیہ داب آر شود یش سا۔ جت ریز

 ۔ںیہ ہج حر ط یں وین ےل او ےہ رک ںاہی ںی ہاشم تہ لی جاودرواتداع

 اھت اتر کں این ابتر وا اھت ات آے رک جزاک ورک اک برع۔اتایکگا آکر یب تیب یکن وج ات کا کناری شش یا. یلدا ان اک نا ۳
 میتمر کا ورگک یا اکی شا برع مہ ج لک ات رکا کت دا دعا نب فنی یم یا ۔ تا ا روگ ولوووک فا
 نزار کت وار نرو اا چ بسی دوا ایکو م کدام ردا بل ان یت نار اھتاوہ

 نار یورک ساک ار اھت یھب از یا ےس یم ین اھت توہ بقلم ےس بقکےک یقڈہاشداپ رہ اک نا :بقا اک اشداپ ےک نار

 هه زابل زاد لوس تانک قند یز نج باہش نب فیل ام نب
 سارا نا انچ ۔اھتاھجکل یم تصدخ یکم اسلا یل ایلسترضحوکس ا 1ےن سنیما کام اک نا اے فرط کتک یاب م
 رخ له یک سا ۱ںوفد سرا نب نیب رہ کے ات اجایمکن ایج تیز تمام الو تی دوس شما



 لار. ا ۱ ror ےک

 ےک ل باج 7 جک لقب تی ےس مر دما ای قو کپ ى

 _ ےک ومرت قرت گولوو ےہ کی کوم ں اینا اے ناک من ںاہج

 ERE E Ra ضلع رس فوت روا بحکن یم ثح
 نریم ای نار یی چ ںیم ضیق ےک نا تسولحی کک کم ںارواایماہدوک رن ےن ںی "۶ھ 0 اقا تولد
 دل یدک نا یکسر 7ی ب تموکعو تاب فر - لب فور مراد ترس بتکت لاک لا یوم لرے رے
 ۔یج نی کلا ےک تنطلسو تموکع نار یلادہ عیب چپ

 مب اروا ایت یال ناما ب / ارج 7 1 اکے نارمادبکونہ

 اٹیک اھب ےک لا ےہ کاددنتااک سا ایل رد )نزار قوا نخ سرخ گن بتا دوری
 ۔ ےک ےس وچ یوا سود ےن توکار نر لوک افس نا مار تراک دی

 ےک ںاہی یو روا یکی کپ سم ضیق ےک نادم لادبع نہ بو یک 'تصوکح وا یئگوہ ورش یر ص کیچ سیم نا... :تمولعی کد و اولا یب

 . جات سیقاربع نالی برخ آے بساکن ا ےھت ےت رکا درکب ول ن ایپ یت روت و ںی نار

 بیات ات لاو کتیا ارداےہاکر کوک ا ےن ہرا .ھتایکل مکن رقم لس ےک

 تالا ےک نارتو ناار مک ےک ماشو دب جو موم
 ی لورم ا ےس چم یک رکی وار خت یت ناش یک دب تہب کآ رز نبی لی نبات... ٠لو نب بل

 هتلی دان ت اس نایت اسکسر یقه ےک ت تیار بہہ لم تیل باہ تاز اتو نا 7

 چا دعا ےک ےس رکاب س ےک لج ےک رک وک رط یک وتا ےک مدر تاس ےک لق رکےت ےس لک تام ز حس نون

 8 ئی 02 اوور فرط كة الع

 ےہ وک ں وکو نارا ے ا یک شاذ ور نا تير رو 0: 0 ٥

 لو نا رفت تساوی ےن پ آی انچ ابرو مان قرص کس راد دا ساق تبسم

 اھ بل: منا نر نب بیع نکہ کار نت لس مکن

 دعب ےک ا ےس لیٹ نار اھت لیبر ود ےک ہیم ا یب و دنس مکا امم اط مورک ےس ںی ورک نا سا :نارناخروہ ش نین یم مالسانامز

 نہا دما نک ناق راح نہ نورت نہ نادت لآ« رمن وراپ لپ یبددع باطنلا نٹ حل آے وہروہششنادناخ ن

 ےن یا ۔ےہ ژن روا کش باتلن ورک وہ ملح ے ےہ رق ایاپاوم اھو رک کل ورا لو لا جو را باک سم

 نیا ضمایر ےک ہیشاعر چپ ۔ ےھت شی( مادخ) یلاوم ےک سا گرگ ایا تو ےک نادعج تب

 ی اسم

 ناشنو ماناکتوکذ ارد تب د رت تع ام یک تل روز کس منو تی ران بہن لٹ ورم زتب بج... رود کت يجر اخ

 ںی شارپ نیرو کس لس ترتیب دا نوع زود یا ایگ 7



 لا. r نردلظیما راج
 ین تریاک حر وار لونوصکا کس لو مرایک رور تار کر وا

 ےن روصن فرا ضیا اف عن رکن قعیرپ توکل سم لو نا .. وک ٤لو هومن
 سوم وکی اطاق رہا نب بولاپ لک عب ےک کات ایک ورق رواہ فالق ےک اد کک اتع یر روک یت یرفا
 ید لپ مس برد نفس لار پس ون کے ےنپا ےس بناج یٹپا ےن یا ایا کروصمان
 ۔ایدرکرش 7 2 کد تکو 0 گا رس یئازنا ےن ںوگول ن اق کف ب نورت سین

 یر ل 0 انک ا یو اظ تو یک وصی اولی وزا نار ت رب نان شا ریکل س یر ت تضاظر ہر عب ےک سا.....:ٰیگ ر اخر واروام

 ê نیم مت آنی ۳ ۓاروا یک واضب ںی ح۵۹ رود ےک تم ےن لپ هما ایگ وا ب اچ یکی م ےک کتے کو مروا روا ایر ز

 لڑا ات یم راک یا نورت نب نادار رر ےس باطل آو یا نی کلا سهبار نر
 ار ےک ہرا کک ای

 یلاودواد نیب یل ےک ےل ا یاد ین تست فیفا يک شا کن رنک ن: ناار حب ے یا ...: ارن نا
 رکوہ قرظنت بس ےک بس انچ ۔یگد ےد تسلوکب سنا ےن یتبادنکن ب احا رکے وم ع بولا نب اح اروا نورت نب نات لوم
 بغ ن م یک ییہ سی دم آق احسان انچ ۔ ایگ چ مرکب ق اھت کم آے نر روا کت نیک بابام« دعا

 یار اراک و وا غار ااگنر زا اهرارز کم بیان: تا ارد

 سان چیدمان لثه رو پ تسکین ارت لفرعب ےک تایقاو نا :تمولع یک ناری: الو وم
 نا ےن نہانی ا ایک متےک کلا یک وکب لختروا تب ر علورھج نج نلارحرواہرار نج حلاو یسک ولا نب یقاحسا ےل ےک ےنرمکک نج ےن
 لو دمایلر کور صاومرک دب آے نان این اب اچ ساپ ےک نئ نب یھب ںیم دمآرکگ اھب ےن بس ےک بسادنبا۔ ید ےد تسوکب س
 بت ر نوب ںی ںی آ

 ےن رمکک کاایک عید ہزاام یتداخرد ام یو یر یئاڑلےس کشف اش بج نارو ےک تاق اد ینا :تسمنا) ی راخروایم
 ےک ار ایر قر لم یل یخ پا تاک اون یاد لب مک نان ورا کوہ عرب

 یاو تعا یر

 ایر کیمز بس طرف ا ےن منی ا یئان نادرخ شوق ی ۱۸ .....:تواخا لی ںویترامت

 رکف نج ھتاس ےک لئاایکت مانع رد اک یل وقوات ساخر یکن ےن راے ےک ےن رک ما اما اب کس یار ارت نم: نام
 یوم نور مب ع شاپ ےک نوراہ رکوہہدحگ ےس سا یف ےک یا اچ طب مر سصض 9 انچا ناور
 سراب و ا A ایدرکل وک کس رپ لار یک وبا
 _ےت ےترکلوصبرشکرواۃ کز ]سلوک لس سا ایل نوا ناک

 ے نادت ان راہ کش یر اف ندا کر راج سش وف یم لم تب ےن نابیشوخ دعب ےک سا 00

 روا اردن ب قامحسا ےت وہ ےتوہادوپ ےک تاعتاو یک ایک نب رکا کت سکتے کج نادیمےلیپ ےس ےنآےک س مارک تساوخرو یراربا
 یو شیر لو رد راد مي ۱ا اشک نوا ےن اسلا فس ےک چے کے نالا یان سوا

 بااج ینباردا ایل کف رپ ںوہوص نل ےن یہادنکن بیت زای او ایک یلاو ےس ںاہی ہی بجا. :ںیگتروا ےام فی تارک ا



 لڈاصح.....مجلچ ۰ ۳۵۵ نورظنیا ایرج

 یابی ےس نرو ۔اید لاک وکرن روکے نت سا ےن ںولاو ےن رم ںوبوص نا ۔یدرکاطع تمولسدنس یکل ا یب و کا یس نب نوداپ ےس

 بلغوا جرراوخر کپ رپ ےن لکو موو رج با ےک آب اہ کل کوم ےل ےک ےنیہد کرک تا سوتا سےک لسان ایشون ا لے

 یا ج س ناریم ییا ےن ںہیں وود ےس وم ےس کل ےن یا ےک نار جوا کراس نر یکتا رگ یک

 شدادقب تخ ال اراو ےس فوخےک امیس نج نوراپ ےن لم لئا۔ ینہ تسقوکی لاخ یف ایگ اداب پر سےک نابیشونہہربساکی ایم کین انچ

 ۔یورکا ًاطعت مورد نس کل وم وکی د زاد اد نی یعےن دت “زلف لا ۱ کت سارو کیر رار سود

 عابر نادحب ےک تلہ رک ہت تع اطا یکن ایشون روا مالتا الصا ےک ہر زج ےن رضی بج رک کج یلفروان ا

 حس ناتو کج یک ع الطا ےسا یکت اتا نا وا یگ خ یک اوج تب کی املا وراپ دوا نلورحج نج نارعتوکل ا اھت یک وکے دب

 1 زوال های نیورامرکاھکت سک ات یئدےد تسکوکں ادا درک ستر نر لا بت ےس ووز

 وو نو ایکن سا ےن اےس ںوگول نااتاوہار بھن ن نب ںاہچاوہرذگ فر یکن ارفع ہد اک “یروقر ھف روا فیصو ے ناتا ۔ ایگ

 ادد اص اکے د کم ہک قے ضم اچ س تم رغ کر ضخم اخرا دے د کا ےس

 00 ژله د توک صو ےن نار وہ رٹیھبرٹ یکن امروا فیبصو دعب ےک سا....: کن کف یو روا نام

 بو٥ یتاشروا یت رک ل ویت تع اطا یک موم یابند اب با کف یر رو يک

 ہفیلخوکی ا ےن یقاححااید لاڈوکووخرپ ںومق ےک سارک ٹک یب یخ ےک یقاحس+ےن سا یئگل رخ یک لا ےس جل ذ یکن اج اھتووجوموارمہ ےک

 تسارع ار وخزوااوہہتاور لش بق اھت ےک نوراپءیگروست ند لا درک توک ا ےن دفتخمہفیلخ اب درکل تبرک ےن سیراب رد ےک رقم

م نان ےک تصور کوا یکت ساوخرد یکن اےس رہضتتم ےن نوا ایست نااید لر تن ای رذآرکگ اھ نوراپ کرد
 ۔ ت

 فیصد کوک ےس کرار رکروا شان کن وراہ ےن دضتمذیلخ یم دب ۸س دعب ےک سا... ۔یگاوز ھچک ےک نوراپ یرضتسزلغ

 لٹ فالغراپ ردوکنوراپ کاره تسلارويد ماکت دب ےک ۹ےک کروم مرگ ومر ظن اوا رک نب نار تب ن روا

 روس اجو تحت اتتا روا یک ق اھتاکن وراپ ےن ںوہنےیانچ اگل ودرکا ےس دیقوک امت” پاب ےرایہمت ںیم ےگ ودرکرضاح کال

 ۱ ۔ایدرکرضاحر کال ںیم تفالخراب ردےک کر رگ

 رے 0 7 رز کوس ہو ںی ںی اھ ےک سارواوکس ا ےن رمي. ا دان ایج

 نورمن رک مشابه کارتی 71 اکبر ایدکرج یرع بیلانت:قاحارضب کس سا درک

 ۱ درگ

 کت افاضم ےک یاروا فومن انار وبا ساب یخ ی ہ یخ تقد سج ....:زانآ اکتموع یک نارعن.رشاربع

 قمی ان اس ترور اک ا و نا اکرم رازی گرا اپ سس تم ےن ںودرکے کا رب ہن ۔ یک اطع تموکع

 امی داغ اک ا یگوہ یئاڑلیئدب تبب شی زا ماقمایگو دو مت نا ےکر کر کل ماس یقر روا یک یپ ےس نا ےن ہلدی وبا ےل سا

 ںی وف کیک ےن یھ ہفیلخ ؟ل مر کٹ ولد لا یاران نوک کت ی ا“

 ماقم۔ایگوہہناوردرابود یم بق اھت ےک لویفاب ےک ہیسابع تققالخ ملن یس لڑ ڈا ناچ. :گنج ےس لاس نر نیک نانا

 هر یکتا اب ےس ج ناری تی لای اا ےس الالم ن گر گی هاتف یک تبوک شن رذآ

 رداایدےد ناوک اے ابا. کس ورد نر رب ےن یلالسس نج حا درمکح اص عا وخ اکں وہھتار ےک ساروا لاس نب ےن

 ۔لرکلوقحع اطا یک موت مکان نکا ےس درک دیتے راس یب یم لمم رکے یتا اےس ا
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 تیفیکی کر اک ساو لاقتسا یم تموکع یک للادب و اھ اوہاروا ےب دالج لوےےک نیشان ے رقاد نا... ماکت کن ام نام ایا
 رت فیض ردا ھگ ارام نک ب کک ایک تنطاسلا بز وای چ الغراب رر تاک کل ورح اف ظل رعب ےک تاعقاد نا کور اپ
 قو بسی ی یی ی راوی یک ےس تھیم ےہ ےک ںالدرنچ کت فاطخ یک تم نج لادبہداایگایکل و وک
 _ ےگ ےک نایب لک ت الام ےک یساپ عت رلود

 واست اوج اھت ےس لی ںوکول ناروا اھت ریما کہ ییہ درایو نادت نب نک لش نالا ۱ :تسلگروا بق ن
 یں والا کا اتر کر افرا ذرت فر ےک ےنوہ خم اگہاھت کر شر لس ست لول اکو ینا
 رخ ال یراق اول و یگر لایک وبا ےن ررتقم یخ بج ےک رکہ قرآن گرانت تاک تب کیا

(e ۳یکن ا ےس فیلخرواگ اھب رکا کت سک ن یس یاو ی ےس نی بی رقےک تی رو ہہناور ےل ےک کرار نرس قا ےک  
 روپ ےک ےس رپ یکن یا 2 تم وکی کں وبوصےک ناغاتن e سرعظ یک [رازم یرونشوخروا اید نا ےن ہفیلخ۔ یبورکت ساوخرد
 ۔اید گپ تصویری دوکں اورا ود

 تقو لا ۔ اہ ریکرداج کت ٹن راس کرج کتب تو مش موم شاد الت قو : :تواخإ کن یم وا 2 اولا
 رانا ےس ن رک ایک اط اک عراق ےس کک ےس یکتا زو- لپ کچ رکن اج رپوامہہک یج اھت یہ رراد نادان نیت
 رنو نت لا نرود کس ایشون راس ےنپارکایکرداص گے تطاس مز وہی کا اید ب اوج یم
 یون بل من _ تنهام زو بید تسلگرکن اف س نر کادر فعل کا ستاد
 ورک کج ےہ نکو را ے گنج ےس وچ وف

 ےنرکک یب ے نیہ سوم سٹیل انچ اھ دولت ںوج وف یوم رم تیا یک ام... یی گی کن اد نہ نین
 ےک یا ےس سم ایکڑ وچ ی لو وکں وقالعہضوبقم ےنیارواایگگ اب بناج ین یمر آتی لای لا سا ات نت چت چای ادم
 ا ںاروار وا اکی اروا ہد سیم سنی یئوہ یئاڑلیکڑب تہب رھپ ایل یکرکا ال ےن رک ایم انچ سیلہناور سی وف ںیم بق ات
 ۔ایدلاڈ ںیم لبشوکن یس ےن ررتتیغیلخخ ان ای آں یاددادفب رکےن وک وو نا سوم ےس ےل رکراترکیھآسروایلایخ
 دعب ےک سا اتا د نگل ین ےک کرا کوکن ارم ماقروادذلادب سلف شی ڈرا یب... :یرافر گا یافت ماترواشارع
 توک کیدای دوا ارت مارا له یدک دس ےس تایحراب لثه حاوي روا سیف مج ےل
 ۱ _ایکررقمروماموکن ادقن داد یک ی اروا کت یان
 ی اند ادب اچ یاب رو کل وا دون ارت نشر وبا ذ_ رضتتم زلف نم مار هد :یرنروگہرابود یک بار

 ےن ںودرکروا بریک ریہ وک ای اوبا دعب ےک یکاپ رار مش لس داخب دوخروا ایک تو لگن سیلودلار صا ےب ےنپا ےس بنئاج
 ایک ویک وکون اولو دلا رص س یا ےس: ای الا اےہ اوہ ایکاپ رب داسف انہ ںیم اود ےک ناما وصزینروا لپ فارطا
 روا آبا یکی رکھتا ےک ی ومرفق عی ونی رھ یکی اتو کن اےس رک ھت اروا یک عرف مہر ج بر ےس لود لار نچ انچ
 کد ت اطا نور کے ںوشکرم نارکک تں اہی ےگ لم ددعض لودر لایک هدر فر یوزر کرج

 اق ایہ لطم راہ ود ناد ےس سود رک یگ ایک ل وزن ےس جو یرہاق لاعب ےنپاررتتغیلخ یم یاب ےک تاعقاو نا. :لا ایہ او
 021 رات کک ت رب لوط کیو اپ ےک یک اق ای وبا ںوفو نا یلانپ نکس ایی اوبا ےن مات ایک رہ رص لس لا
 کیا ۔ لپ ںیم الخ یک ولاو ےناھ ےن اگ ےسرہاق ےئا رجب بابا اچ کتان اردو ایم اک ایش راربھکں یہ ویر



 لاح... متل ۳۵۶ نورظظنمارات

 تموم 7 اکر و نم مر فض قادر الاڈرام ےک رکلمتےک ما بسا ایکب ق قایتا اے درگ
 ایر

 رلار ص نوچ یک ل والم ات ن وام رایو < لکو مے نار تی دعس العلاولا ںیم حا یر لر انروار عمل ویب ےک نارحت
 یک سوم ےک رک سرد رس ا امس ےس العادل ٹچ ید رکاطع تموکعوکس ا ےن یاد ہفیلخ یخ انچ یک ساوخرد یکی ترزوگےت لر ےک لو
 سک رو يا بنام اراپ ےہ خسارے موو العال رک اک ےس یارک رییس ادرک وکب اج

 تک تہ و
 ووا کو لا صان تنفس وپ دژ ور الط یک کا ےس لو لارص ناسا اک ل سوم یک ر کت سرو زز وا گیج ناما لس تنطلسرزو
 ایدرکم ایق شش سومی او روااک وہ: بایماکر گا گا اترکب ق تک

 اے ےک ےک ںیگول نا ےن یاد يابد درب لوو ےک تدطلس رز وے ںویمام ےک نار ا: :کالا کن اړتیا

 رقص شش تویی روافد و ےس ھی یک او ےس اڪ

 یارو ایگ ۹ں باور لب سوم لو دلار صان یک ںراکدار خب ےہ تطل ارزو ین ےب انچ ایآٹ ول مازاد شر اوت فا

 رر ظن تے او خرد کان ضیا تا رس سر کا 5
 دان ار وتسدب ںیم کل فوت منپاددروا یف

 0 2 را یی ارخب تفالفراو 4 رلود لار صان ںی د ین نو فیل فالف ےک ر صان
 2 اپ بج یکل یی مدوخر کو ڑب ےک اوہ ناور باہ کل کوم اھت م رعایا یک اوج oL ات ںی اچ یوم یکتا
 گاج فرط کن یم تیس نوا ےنپارکا اک چپ مل نی یا باقم رک رلود لار ن کب رااح دب فرط کی
 يا روک دوا ایکب انا انس مای

 یار خاک را یر خلع ترش یر فیلخ_ ماگ ےک یر ارگ کا. زر وارغب نار بارو یر افر یر ات
 تمر دوج وس یخ نام ز یکا اھت ویو ر داخل حبس همه کر بن ہا کج یار نبااید لپ بناج یکل شہ رکوہراوس یش یشارفیلخ۔
 اپ یک ےس د ےک اچ ےک سا یکم یر چاچ دایک رپ کتار نح ووم اہ ایکو م ب اتر دار خبرول لک یکم ون
 یکت سونی کہ ہد رایدرپ لاد یوم یا ٦ے تلکس ار باور نایاب ےس نیس مو رم ناور باہ یکرادخب رواایگ

 ایک اج یدادقإ ھما ا مالک ون تس اوترو یا روغ فغا اچار واک ےن رکا رازق دل ی اپ روا کت ساوخردہرابود

 رضا جم ہکاوہرضاح رکےن مم انپ حس فرط کانن نو برف داد. غیر وا نا ار نا
 یا٣ ےن زیا اتچاگں ؤاجو: ہد کے دارفب لم ۓاج یدر ٢ط ع تموکع یک دحر سرو ۱ ۵ن رتو الع ناارواء مقر ب۷ نار ن

 ناتن لور لار صاروا مس اد شد مو نار ذیلخرواایگالچ بناج یر وص ےس ارز اوچو وادب ارنا انچ یک ون یترساوشرو

 دیگر م

 یکی ارا آے یا اھت انب ےن ناامدروکس اء ےہ او نی رستم بونج ےک بلع....۔ ےہ ماع ام منی >۷ صد دلج ےنریخ نی مت .3
 (نارلبل مت )اب تک ست کیو کیا برقی یا )ںی ےس د یاو یکتا



 لڑا .....م رلچ ۱ ۳۵۸ نوریظنبا مرا

 فری رک | دیضآ زود رو یک رم اشک کما کا نم قر دکل ارلءا

 انچ یے ر تسول ا ںیم کر مسا ےن دیش لو« [ عمیر صم شیر ع یک ار ناروا دیش دعب ےک س 7 شا یھی ساددااھڑب
 ` دے لا تایپ ےاہایکر 0 ص 2َ 7 ایمن شی رک ول ار نما

 لړی رو واک م امر مل پ تفالخ مرور تا کشتار لغو 4 ۔:تافو یم کنروا یشار ذی

 ار رکا گرایی یک ارروا نوزوآں یم ںوڑوکھپں یہا. 02 - 2 ا ااو قاد س وارغب

 واک ا ا و ادلاروا ےگ و یکواحم کرت یگ در تراماو تقالخدب ےک لوگو نلا یر بیت کارکرد گچ لب
 ا دی ذی مایقےس فی کر ارم الار ما یدادفب کت ند سیٹ

 فر و با نیر اب آف سوا یورو ایا ارم اکرتوروش ف الف ےک لاروا شر راے لو رگ کس ساس... تم
 ج ی اروا یکم ناور بخاچ یکدادفب سیم ہم ساس ناضمروام ےس نشر نر ناچار تسکین راي
 مادر ارخبو اندک یک تیام کر وما ےک بک رووا ار نب لنت نک اوا ب نش

 ےک گرا و : تی ےن نار نس رہا ےت ےس روہ یکواہرب تسایسروما ہعیملمد رول نیکو دہ .:ےطق رب دادخباک اولا

 را لرفیلخ ایم2 فکر دا ڈیااجای اوروا ہدف رکے درا ےن ںیہ رکشعب ےک ےس رپ ابر تفت
 یلتسار اکو مو بس نر راہے ونا یکن اراک گا بر وت اٹ اک ا

 نات ناچ نچ ی کب لطب اپ لباس لب لب مم ےس ند نیا ےن یف فیلمی ےس ےن اہ لکم كل لی نان
 ےرادقإ نار نب را تیغ ترقی مک ین سس کد کن ارشاد اچ اس
 ` لرش بر فرم اس نرو کت چیت. فیس دام چرا کا یک ت ساک
 ہترصر ول ایف شا رکے وکودارٹہاش ےن ہلودلا فیس ےئ آےک رکروبکیلجد جل ےک ےل یھگروتمو بار یماروا نار ن: ات نود ام
 یورو سوکت دارا کس یورو ضربات رک بکر ےک 3

 ےک نارا ۲ک ایدہ ےس شف یکے ن کوشا ےک نادت نبا ےس رگ دارا اکے ن وہ تاور کوم ر اوس یکے ار نم... ل اک نل ار یبا

 اد ساوکی تضیڈیلغ ےن نار ہادعب ےک سارا رس اکا رک یا ےن ںوھ وت اپ در کور اشاوکں وصف ےنپا ےن اوہ یشوکن ادت ن باوج کت رم

 اھب ےک ا روا ایک اتم دبعےک ءا ۷ام باضخ کل لار ص تروا یک یانع تحلفےک ر۷کب لولایی ی الطا یکن

 روا یر ترو ولو دلا رانا اقا تاو ںی او او بجر وا رقاد واک کک یار نیا ایکب طاس بق ےک لیدلا فیس یکن ا

 ۔یئل وہ اطع سم نابشے رک

 اےس روک نار ہا ی ےک کک ب اج یک شی ےسرصم ےن دیشلادحب ےک ےناج ےرام ےک یار نب :ہضفاکر ضار رع

 -ایدرگخ وکب اج یگدادفب اس یخ. ورا انوا نیکو

 بس ورا و رپ رگ سو رخ تو یاری نا ای ایگ درک کن ار نیا تقو سج .:یراپت ضقت ر وارغب

 غم ستم ویا ےس اروا نو زوروا ساپ ےک یخ یاغرککگاھپ قاین فرط یک این نوک

 ارام ترمیم اومد آپ کند وادادما کل ا بسےک بس یر بيغ کے یل رک وارغب ولورا اارصان روا یقتشفیاخےک

 نر منا فرا ایکر روک نب فاط نب ین ابر ہم گی ام روا راک تر روا



 لڈارصح.....مئشلچ ra نورظیم ترا

 ِ RS A ات نان اچ وما یک اتم اروپا

 نیما اب بیر فس دارخب تفالش ار ایل اکو رلارصان روایتی برم... رم 1ک نار چر واقبل و ارخب

 اےک ایا * نارتو لار لار تال اراد یتا کس اسناد ناو ذی یلغ روا یک اھ ب با دسر وار کند

 ےس نادت دعب ےک لا ےہ ایل دام هک رسا تی کل ول رضا کاج لود دادقب وکن وزن ےھت سی ےل

 ایک یکب اج یکام۔اد ےس ےداراےک ما

 ےن رک ج ےس یری رب وکلودلا فیس اپ ساواک الت انس ہلودللارصان : :یگناور فالخےک ید رب کل ودلا فیس

 روبات کیت ورد نام اچ وجہتاور ےل ےک ےن رکن ےس ںیگولانلاےس طساو رکن رخ یھت دی یکے

 نادم ےک کل ئا صا اکت اب لا ےندلودملارصان وہ ے ڑھکگ اب گلی روا ٹو تیر وکن اولی پ ےک ی تی اتوا لو زا

 ےک کدی ب ےس توق گدھے فن ںوہنروا نم کر اپ ےکہ رک ےس ےہ اےک وفد وزن ایگ وف سد ےنپاوکک یکن اےس
 ادرک رک

 سا تا سےک ںورادرسنچ پسار ری وااو اےک اب کا اربگے لم تشاورپ بات نر :رارٹروا تی کی دیر

 ات رگ ور گیا اک دیار م ےک یری ب یتا ےک کا یگ ول باہ ادب ںیم روا زا فصل لا نایک اب فر

 2 کو بر ور زاوا ۷ع وفا ےن ا بج یئرتا نل وا ےگ وہ ل تم ےک سنا مشن بج ری دبد ذپ مایق لٹیزاذراککن ارییمہلودلا فیبس اھتاوہ

 ۔ایگلچ ہر ار ڑوھچامساد دی رب رواایدرکخ وک اج کا ساو ےک رک

 یکور صا ںی بتا تے یوی رکوہ اف ےس ماظنا کس شر را يک قر اساد ےن لولا فیس شرم طراو اک ولا فیس

 لاک وہ اک جراند ےس ظا کت حلص یے ور ارص کک طو لا ےر و الا یس اروا نادر بغاج

 یاہو ے روا نو ذو لپ یکں وک وا

 ین سرم ںوک ےس باہ ک کل ودلارصان رکےن اب ست یکتا هم ان گل وک روا ورلا فیس

 ی اکے لولا فیس یه دار اکشن ےس یو رشتے اروا کک کود را و واست پک و رلا فیس شن

 لٹ نابتشوام یرخ دعب ےک سا ۔ایدرک باو کاپ ےک یئاھب وکلا تظافت ییروپ دوا ایدرکب ح از وکہلئادبکولا ےس ںورظیکں وڈود نا

 ےک سادداایل ٹوورازاپ ےک نکرد دور فیس انچ ۔ ی ال ہلدرلا فین ےن ںکرت

 ۔الاڈراموکپ ورک یا ےک ںویھتاس

 ہلودلارص ان ایک ےس تاللاع ےک لورم فیس اب ےک سار کچ اب کس ورا وار... :مروا کر لول رضا

 انایگ آل یم تشالخر تر کٹ ولےس اپ ےک سارگوہراوسرکن یف ایک دارااک ےن دہہناور بناج یکل سو کوہ ےہ یرسووخ یکں وک ےن

 چپ نکس لاک شر دایک قوم وکں وکرتروا ںی ھلید ے لا ۔ایگوہہنادر بنا اچ کل و مر هی هر کس تل پودر

 -ایاٹواروا

 اب رک یر کری کند یو ۶ ورا فیس

 1 لا چ اوہ اد سیؤاردفب تنطلسلاراودب ےک یگاور یکلو لزصا: ابد لورلا فیس لا نامغمروام فصل .... زی سی

 ی در یی کسر اف ر ر ےن نوز روا ایکو ادیپ یقافن سم ںی دب ےک سا یر نیک راما یکن وز



 لقا... مارل Pe نورظیا ات

 _ایگلچ لم اپ ےک یئاھپ پس ارو مادر ےس دارغا ہلودلا فیس

 بید چ لسم وتا ریت سا اد توت سکس نا نر نا داخ از اک کفیل دع ...:ت الا ےک یخ
 خان ۔ای در کن اور ایددارمھچ ےک باایط نب فلخ مم یک ا ےہلودلارص ان ۔ایگو اش سیم ںونینیش اح ےک لو لارصان نیا ام ینا نا
 بیام فک اخر تاب القا آر دا رک اد ےن فلخ نب
 ےل ےک یل وکرم یک را ےن فلخ نئ یم تب گل وصیت ےس یر دوا یارک بذارم ی نیم نج رفاس”

 لہرا پیک ا رتا یک و ہر فاسم ۔ایلرکل ضح ضرب ںوقالع نا ےس ںولاچہنارب م یس ا ےس یک لد اٹچ ۔ یکن وک“ ی لدم”
 یوم ب قرم وبا صح ردا تارن تر طواف وہ توق کل دعےس ےناچوہ ےک رس سا بے اپ ےک

 اچ باج یک ٤ ایسیقر قیےک رک ٥صا  دادبا ےس رہیکیب دوا یل کت سرد تلاحھ یٹبا ےن قام نارود سا هک زر مروا نسر نیرفاسم

EIتن و وس لے ۳ ایل تسضق یار ےن لدعدحب وند یہ ےڑوھکن  
 دام کک یں اہ ایک اے دادیا کن ا نددنچ ےن لم یکتساوخرد وار لو او نادان ےک سان انچ

 لاک یوکے ےن درا ےک نوخ بش۔اھت م م اقم روب دب تہ اکر وبات کوج ےب ب اصمت اد فی هل لر... : طب اکا ل دعب باص

 تیم ںویھتاس ےنپا لدعے سج ورک راوساڑب تمب نشود دن شتر ذےک کنرس ےن لوس لوس آب ہلباقم باصع

 5 9 اپ راترک وص جرارغاو جاکر ںیم رولا کک ےس ےک کہ شی اق یارب تاماقمے مس یتیم
 ۱ کد لص ور وپ تو

 ہلودلا فیس لوند نا گرج ۔ ارج قوش اکے ن رک مج رب ںوقالم فوق ےک نار ےن سا ےئل سا :یئار اے نارتو اگ لم

 ا یکدوج وم یک یوم ساپ فرط یکن اروا دریک وا ےس دارا ےک نیلی ےک لرے لااوھقندوجوم ورم زجب دالب روا سوم
 س لار ری کب اہک ئل نار "دل سن اچ دمت ں اہددحتا ےک ورکا ےک رکی رواج وف ہا د نو یک ای ایگ ےس

 -اھڑب فرطیکل دع ےک رکرایت سٹیج ویک کین ارت بدیع ر ادا تالاعےک یش یکل دع تر قران اور فرط

 ارد الی لرکل اح نیا ےس نادئ نیا ےن دیتا کا کس لر اوت اس نم نایک کیا کل ودر اچ مانا کان ات خاک ل دم

 یک ا دوا ایلرکر ات کت یس ےب ےک سئاوکل ردع ےن نادج ن مان انچ ۔ هر قارچ ےک یتا ےک کک پچ س کرک
 ۔ایدرگبادردادقب ی0 جسم نابعشوام رخ وک وفودروا داور لات یل “ںیم ںوھکہ

 طساو نو ز و ۓ ون سوئاو ےس دا ارغب روم تصر ے تمرض یک فاخر ور لا فیسروال ور لارص ان شو ی... طر دارخباک ك وزو /

 شر نایمرد کر تارا کس لاله ج بهره ات واب ما یک ساو ےس دادفبر یارک ی م تدطاسو تم واکر وا ایک وارغب ےس
 ۔ یوم یب یت تالیخ کم تیم لاو مقررات

 نکس تناسب زوروا تل لو نایک توکل و هم تک نوزوآ 2 نوزوت ڈیل

 روا اھت 7 اپ ےک ںوز ویک 9 دز شبا لو نا لاا ار سس لک ندا باوک وود ناروا درک

 ےک ہفیلخو بج ےن یی رب ناروا ےک نا وک اعقاو بس وکہشیاخ ےن ںولاو ےناھب ےناگلاھتایدرکناور بناج یک ساو ےراےن نوزوق
 وہ ناور باج کل وم جار مہ ےک سار اچھی یکے یر کشف یا کنار نیا ےنضیلخچغ انچ ۔ایاددای بسوواھتایک یم ںوفرتش وا

 ے سوار شش ںوک م رصمروبطم( ۵۳ف )یا نیند یھ حس ےک سا ےاجہ نیر یک ان.



 ار. مثل FI نورلظنا میر

 نویی ارم ےک نار ن ب دعس نب ن مگن ےپا ےن نار ناچ انچ ....: یف لو ر نارتو روا فراخ ف الغےک نوزو

 ےن وف ا اھت یشیقم نیا تنطلسلارمزو ںیم یکتا تداخل ی یگتدادفب فر سید سس٢ یگدناور

 یگ یدل اتد ےک یا ی تس ےس یت لودلا فیس ما ایپ کی زگاوہ ترک اد نور بناج یکل سو ہوارھج

 کم بت روا یکم نادر فرط کی رکی ہو نیول وز خرب بحری یک وک اچ کم یاس وا کس لورم نود ی

 ۲ : تک اقروا راج ا کد نت کج ےس اے اودا شیب بی رت

 کل یم رکاھکت سش لودلا فی. ثمر اب یاری سرکه و تر اف نزار اکر. 2 نور

 ےس نیر ایک وکفرط یکن یس تاسف کس پس ریو لو لار صبای نو ری اھ ب بناب

 ۱ یار لو نو واال آے لوگو اپ مات فیس ایکس رط کر

 ےن یگ رب نئارپ نوے لا ںی کھ اپ ےک نو ززال زوم آب اتت ییا ےن فظل ےک ا. طخ مان ےک نوزوناکفیلخ

 انوہلودلا فیسروا ےک سیم اوم یار ےس متل ہت او تاور پا اےک وورک روج کت مت یکبار کا اھ ایک گی روا یکی رہ الن یک ران رو یکےلس

 تالاا ںی کا لک رہ نیم ےن ہلودلارصاب ایگ لسان انچ ایل رکر لک وتب نا ےن نووی اذری سس ورا

 قیاس ما فرار نواب ےناچ کر ان ید تا گل کرک

 گرٹیدکل دلا فیس ھا اکو ساصااک ادا ردا او کن ارج نہاد توام ےس رھپ... یگ ان ےس عنارقتغہ یک یلخ
 یگرارکارپ اج ںیم 2 “فیر وا نوز ون سہ انتی درگ شا کلا فیس ین ہقیلخ ےن عنامج لایت نیک

 ".٠ ےک تمام ن دو ےن ساس یئہادیپ ین روا کش ےس ساوکی تپ یلخہ راک ا نیرھشرکاپ توم ےس لولا فیس ی

 یاد نرفتیم

 ہلودلا فیس یم بلح اپ بلط7ر تر واوجناذر ےل ےک ےنوہرشاو یت مرغ یک قت یلخےرصدیش ایٹ ان .....ریآؤادفب یک یش

 شنا نشر قم ارگ رف کر کد یا ارادت سن ار یاد کن اس فرط یک
 کت زج کی اے ریش اطاق بی رقم بلع دیش ہڈدازب لا تنو سا ایک وا ک کر رش بت ان انار تاس

 ای نور باہ یک رے ےک ےن وہ رضاح ںیم تمدخغ یکی نزیلغ ےس بلعرھپ ایک توک ارم رص جرار کر واابآں یب ےہ تن 27ی کوم

 - کل ام یروضت فیلم رسم

 ایگ لام داب زس ترورض ںی یداش باد آے ن سنا یکی ازفا تزع جب یکس ا ےن یققفیلخ... :یگافو ےہ یز وروا دیش ےغیلخ

 ہذیغر نم ںیمامرف قر کلپ مارا سرفه ید نر اروا تنطلسلارزو ےس جیرفت ات

ال آب فرط یکن وز روا کت خرو اخ رک ل وک یک مارک ار داود بوت رانا ےن یت
 رپ گرند دیشنر گ

 تسصواھ یک وقالع مارتے ک ساوکس ار اراک ریش کمی داابارڈ ےس بادو بحر ےک نوزدقوکقم نیا تنطاسلارمزو ےن شفي

 ایم ای ےس ںوہ' اروا ےس ومر ضام ںی تشالخرابددےک ےل ما دصاق ےک نوز و نارود سا کہن کرک یک ن تشطلسلازوورکا یو

 ہنس پیکر آے ک رک تسردرفس نام سرو اپ لنا ےس ترس رفرکن یی یش ڈیلغ ےس ایاھٹا فلح ےل ےک تنطانمارمزوروا فیل ےن نوک
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 و لاک یب ن۲ زرکوہرضاح ےن نوز یجب سی تی ماقم یت خ تقو سج ....: مانا اکی ٹیلخ ںوھت اےک نوزو

 . کوان ب یارک نطلسلارمزوروا فیل ےن نوز بر گم ےہ اکر ی شود پا تعاطاریشانرداایکار وہ وکفلع ےپا ےن نوز تما کوہ نقی



 لقاح مارل Yr نورظنا عترت

 لتعم کی فا مک اروا آت وا فرط کوا دار لا السی شش نو ین یا درکررقم
 نار درون اص دعس رڈئادپکوبا مگن یا پا ےن ہلودلارصان حب ےک ےن وہ ہناور ےک قشر تر ...:تواخب 1 ںولاو قر
 مو زوج جم کی روت توکل بیس قرح- نشر وبا فو ايد حوا موج نج بنر ر قرعہ اید تار
 جے فر یک ارپ ںوقالع نا لیپ ےس کک ادواایگٹ دل بم کب لحےک ہک زوکں وگونلاھتاس ےک یلایم اک للادبصوبا۔ ےگ دہ رایترپ گنج
 ۱ اھت رت تتم ی نب
 فیس یک قاپ یم بلعالیکا یم شتا ییا کر یا باہ یکم اغوا یارک ی لغت ہقرن...:ہضبف رپ باع اک لودلا فیس
 تاک سنتی ادب ایل نیا ےس ہضت ےک یکم سنا روااھڑب فر یکب لعےک رک حرم سیہ فار وفایگیل وم کا اور
 وا ا ےن نم ادرک یوکی ما کو فسا کد تست اس ورا فیس لوک یکے( لرے دیش )روف اک ایاھڑب مرق
 یارک دن اکو دلا فیس یی وہ تسرد تلاح لا روا کلا تقوا. ماش دیش سرعت تا ید هد لات لس
 را نیس ک کر 0 از فک آش ابا اقا رک ار آف سرقت قمری ناور یم بق اھت ےک
 بلعر/نرذی ست ویلا یک ج وک ناچ یکب لح ےن ہلودملا فیسردعب ےک یا ےک تدا فرض شو دیش زوا بناج یکدم زج

 _ایاگوہ رام وان اکے یاران آپ لات دين فیس لار رم
 لب نویی تلف نوت لک سلام ناوگان لار تب <. تاج نا... فا کو را ملوان 7 ۲ ۱ رم 0

 ےک نوزاد کدامیک حارق ےس ہلددلارصا: ے یک میم کت اباد تفالغرپ عتاب ےک یک یخ روا ںیہ - داد رپ ائ ال یک
 رصاندادقإ تضالخرابردوجاک رش ناایوگے نہاد یکاالوکر سم تمدخ یاوک کول لا ےن ہلودلارصان ےس آں اپ ےک ہلودلارصانکاپ ماش
 یخ ے ںوٰڈود نا یل دلارصصان ےئوہ ناور ےئل ےک لم ےک رکراوت سیہ وف یھمجس یلخروا نوز وف یورک تان اپ شنای کس لورم
 _ ےگ توا ب اج را نادر لک یخ ایگوہ بترمزوا لکی ان وا اےئ جٹ سس اکرخ وور عماد

 سا اکر ےن ہوا زر یش نیا ما اک تنطلسرومادعب ےک ساای گو: لات ااکن وز وف دعب ےک یھ اولا :واز رش ن باردا ت فو کک نوزوت
 رلورلا ته ناطق 77 زیر کیساور اسی تور الا پے ود یارب تموت کتی رگروا کن و را ام کیا روگ ایما مے
 یار یوم شب رپ تالف تسوگروا برف لو لاین یر تکه ض رفاه تفاوت
 کاپ ےہ لولا م اھت یک کہ نار کاک یب رکج لاس پروا ینا تب کت فلک خیار حس تفت ی
 ر ورکا تصویر با یا ا 2 لورلارص نی اش شو اقف ےک لار لم
 نانو اصیل کی یخ رکو طبق دارقب فاقد سيد نی اوہ لازح تقوی نوا امت ن ۰ا
 ول راس چرا سوله ر با ارس لمس رگدسار آورد لری سارا: لاک
 یا رتو ےک نٹ فیلخلودلازحم وہ گن یرنوخ روا تقی اوہ ہلباقم شی یکن ام ”اکں وج وف وفود ایدرگرناودرپ ہلباقم ےک ہلودلارصا
 ۱ اوہ ٹاور فرط

 دعب ےک یار یک وگول نا وور ا ر ممے وغ کم اتا ںیہ روا اھت یدادفی دا یش با تو سا :ملورملارصان روا داش نا
 جم زر شد ی هر ربع رد تستر هکگ بن اگه ون لی تراز مو رگ ساکت نوت ابا 8
 رب رب دروا برا کنار تفت شک میم تفاف هردو کج اق اک رم. ی لب شو یر را کس شرط دا
 اھت یاب کتں اہی ےسا ےن فوق رشک توا یگ بج بت ہن ےناد تان بعراوہ ےس ےرابخ ےک تخالخ یبہ سرواءاھایگا اچ ساپ کرامت و



 لار... مشنلج سس ۱ نورلظغواًٌنراج
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 چاپ مک ارغب لرش لورلارص انو وخروایک و اڑپ سوار خب نرم حن کل ولار تاچ ایلرکل شد رکالوکں وج ویک ارواال اچ ے اوہ لارمت ا

 جو کنت ر یراج ہلقودسر ےس لوم روا یم و شاک س اکر 14 شق یخ وا طودلاز عم ےل سا ا یوم تقروربآل طے وارغب

 اومد کک ا رحااک ی اوک روڈ یک ل ور لارصا نے

 روا ا یک طوادعا فالخےک وارخب لات میرا لودلازحش کا کب ےندازریش عنہا والع < ی تسلگیکل ورلارصان

 یکہلجد ےئ الا وکں وا ےنپا ر کوک وسوجپ رھپ ا ایگودارا اک اچ طی لاو بنا یکن او ہا ےن یا ےگ لیلا مپ کس لوازم

 هک ہر سی ےس د ےک لورلارصات یو آے ے وک ابو رک رور لیا ےس ناری ڈبے حنفی لودلارصا ھوا. ایک اشا اک سا بتاج

 مشی دادقب قر شم ےن لورا[ انچ ۔ید ےد تک ادا کرک لودلارصان ےس ماقم نیرتبیرق ایل قوموں وردی ےک

 ۱ ۔ایگآل پدر ود شم مرگ ار ردایرک
 ےن بیچ انچ ار رج لر کودک دز کب ور وش یک تح امص ایگ چپ ںیٹاوار کل ورلارص ان .... 72 رح زوار صاب

 ادار ےک یاد رک وکبناج یکل سے ےس یکزےت تی اتم انچ ۔ایکوہ ساس ااکرما تاب ناول وردلارصان ون ایر کہ ےک س١ےک کو روم

 ۔ یم کی ارتا ےک لو راز یاد FRE نیش

 ے کرکت ساید توات چاي لات اس ماش نر نشر یا مو :ضق م نر اکلورلا فیس

 اطاق قد یارلو لا فیس - ای ہ یداع اھت الخ اککپ اب ےک سساوجدوسار اکر سا رک کیپ ایج روج ونام اقای اکی ارحب ےک یا

 اکرم سد ملایر و اره ریز ضرر

 . ۳ رو ا 1 ٤ همش و

 کنرود یڑوھچےن یش لا ایل ک اب فرط یکب لع ےس قشر سال رخ کس اگر فیس. :رارثےس ر اکہ لو دلا فیس

 یہ سیہ لودلا فیسرواروجولا دعب ےک سا ابر میں یم بلع روجونازوا ے اھڑب مدق باج یکدم زج ےن ہلودلا فیس رگ کب قات

 ییا حب چ یکن د وک“ ی زیرہ تموت نقش نوع رو روفاکرواابآ ٹول یکب لعیلودلا فیسرواایمکٹ ول بج یکرصموج ون

 ۔یدرکاطع تول خن نا رک وزش لس

ی لار ںیہ ےگ رکن ای وا ہہ کا ج ....فالنخا اکں وگر روا لورلارصان
 نوزو کج اھت پورگک یا اکو مر

 ہلا کت لاصم نایمرد ےک لود لاحت روا ود لار صان بج چ انچ ےک آل اپ ےک ہلودلارضان کوہ ئاران ےس سادروا اتے سوق ١

 الماس تالش کس ےک رکی کپ لورلارصات روا ای درک انہ کوم شارا ےس یک ا ےک ہو دلا صان ےن ںوک نت ور

کک وفتم اتم یاو اروا کوے ددانپوکس ا ےن طرا ۶ر LZ ایگ روک لک اسیر فمیرکا ایتودوخ ری نقل
 _ایدایچپب 

 هلو تیمی لار یار نا کیا ےھت وار مہ ےک ہلد دلا نوچ سم ںوکوانا :یزا نیک

 بق ھت ت کوم اکل و لارض تروا یل رک رونی کس لو کس ل لارمص ن کولو روا ایا یانی اوکی زار یش یدک کوہ د

 گلد مال لار صندل لوک اچ تساوی جک جت

 ست ادر لپ کلی لودارصان اس ےک یف ایمزو ا نہاد داز ی تصارخرد یکدادمآروا یکت یکن یکں وت راہ ز

 ران تی لا فیس ےۓاھڑب مدق فرط یکن یم یم بق وت ےک ہلودلارصان کلہ لم ےن ںوک وا ٠ :یرافر گا نیک

 ۳ و ورو لوگ نوه ]ی تووجوم دی ماقما 1اھت ںیم بق اھت ےک یاو ورکا کوکر نو تست دعر وات ره بس لپ ورم ایگالچ

 مات

 مرچ لاق گم ںی بات کا...



 لزاس متلب ۳پ" نورلغ نا را
 یکتا تو یا سودا نایک بد مس ےک لو دلار جای بفرگی اماکن ارد لو تست سوم لر

 سایرین ادرک لاھ ےک کریک ریش کہا روا یآ لکو موت کس نر ےک ر١۔اید لاڈ سیم لیوا ںیداورپ ںیہ یک لانس وم 1
 _ایگالچ دادفل ھتاس ےک

 بج چن انچ ۔اھت ایگ آں اپ ےک نیم نایت رک .: توانا لنا
 ناص مرت ےک بورگکک یاےک ں وار کوہ تو کوے سا ےن ہلور لا صا: یے وب لار رز داد یک لو لار روا لو
 نفاق رم يرو یدرکت واخب تس.لورلارصات فلات هل صالس ایگ برات کی ار گیرد جک کا ٹا
 یک سا آب او رکا یک سک ےس لاپ در اپ ر ےک ہر اھ اک اا ت ندد ہر کوم ناور فرطیکہق ےک دای ایم سیم ولی انچایکن ی یکدم اکے اج وہ
 _الاڑرامرگرھکے جو یک راوطادب روا یب یکن اوکل ایتروا ںویہارھج ےک سا ےن دید لٹ رض اح یخ
 نیم یر کرا یگ یورک ورش نب بدر لاتا ع ےک ت الاخ ناروا آں باو ےس ہقدیب بہر .....: تم هروا تسکین نام

 تار ذ ای دد گرنادرھتاس ےک خواب نل ڈرال)بجاح پا وف سکس و کن ا ےس نات لد ہلاک ان اردد اا
 اراد ایگ مرکب وڈ سی تارف ایرد ام نارود یا یوم تسون امج غ اب وم الی وب تہب ںی ںی قوم یں وج ل ں وود
 _ ےگ تول قرط لول ران و سا چک ایت ای دے د نکا ول ےن وراپ کت ساخر یکن صا ےس و راب ےن ںویھتارسےک

 لا حمد بنت شیر وإ نجہلوردلازھمروا لادن بہلودلارص ان دعب ےک تاعقاو نا لگ یلودلاز حوا لودلارصا
 اب مر بام یکن یم ےس لم ےن ہلولار صا ھو ایک وک دادقب تفالقلاراد ےئل ےک گنج ےس ہلودلارضان ںی ھ مے ےن
 ملت مات ہر حر اپ ان کام اساکف یل روکا امر یا ایل کپ لکم یک تیپ ےل لاح
 اتار ار کرم رم اکا کل رک ی ںوقالعے دام ےک ہود لار ان ےس لود ارح ایگ

 نر اع تیا ےن یا تتم کا ا اکے ردا ناچ ج ےن وفاکن اسارخیک لومرازلل رپ نارد لا: 7 یز مر وار صا
 رواد من سرا ارد لاس تر ورارپ ھو ےن ہلددلارصاندعب < ياد اور فر یکن اسارخےک رک قمر غااکک عوف کیا وکلوردلا
 نیم کلا ورا نر نوای کس لاو کر لا ٹی دج اس رکی یر طرش کیا لاش کرک وا یکل اح تمو یکم اش

 ۔ایگالچ للاددادقب لی کدام هه ےنوہہ بتمدذا ےناج ےھکرہ اح ںیم مے بغ
 و اظ اےک ںاہوزوا یا یم ہضف ےک نار نج ہلدرللا فیس تموع یک وقالع یگدحر سل گل وزلا فیس ںویٹیر
 2 ںیم وے اد ایی ور ےہ رد ےک یکتا ر یک ں وی دیقرازج ود شو امت لک اھو ایفا کریس
 2 اردن یکں وت سیم یدر ےہ ر ےت رکرام ٹو ہد کت ند نو ےک متد ی و ا لاو لکت ںیم اور شرو کی دیدہ م ۳۳ لام
 و لا حج ےس ےراراےکداہچ پ ہددالب ےن ےک ےیل ہلدب اکی ید نیل 1 ےن لد دلا فیس اقرار اکانت یر
 شتر لارو الگو رم لودر ید دتسو تسکین لوک نا شش سوم لنز وا ی پا سی
 - وب لااژو رسم لا یک ویمود ےھت ڑب بناج یک ے0 رو

 نارود اکے سات اجر یئاب مات ان یم ںی ہلصیف یئرخ 1 ں وتمآیکن یقیرفروا ےس اجاجوہ ادیب لاسیپرپ تاتا یا... :لمب ںوالع یر
rraبر حد و راک فرط لوداچ ےس تاج سک ام تاضوبق یٹدر ےک رکراقام و ےل رفقا طور فیس تابناک ۵  

 ترجو زرب قا لودلا فیس لابی چاپ ٣٣۲کا لج ےک رات ینا ےن یئدرولا نیا.



 لار متلب سپه ۱ نورظندا نیر

 IENE BE و Era ےس تیا

 لا هم الس ارگاسم کت یاہتروا کرک دنی کا۴ ےن ںویمورتای آسیب اوت مور لورلا فیس بجرچ طیور ہلودلا فیس

 سرا نیس ايم یاو ےن ںویئ ایه 6 اب کس نوامبر رج ےگ ےک لای روا ےس وہ دیتی ےک ےن رک
 ای آلگرک ودنز وت اےک ںویمرادنچ

 وک ور داد کد کورش ی د یش رھپ ےن ںویئاسیع ںی تہی ا رہنامز اکی مان ےس روپ دحب ےک کن سا....:ہلدب ےس ںویٹور

 ھتا ےک سارا ایگدابج یم ںوقالع ید دی رک رم نا ےن لیک 0 لودلا فیسرت کس ا ایل ٹول سیم تلخ
 لر ]0 اہ یا کت اتات گے پاک ےن کل پدال

 اوم مصری :ےہالاہ تاں ترین تسو نه یر لی... کج وا کن تون نی
 "یھب شا لر کلاله فیس ال رک راک السادالب یدحرسردا یکل ٥صاح ںی ول کر اغلب دوا روم ور ںیم وج ےک مات انچ

 ںی ورحب ےک کج ڈر رنوخروا تخساوہہ لب اتم اک وفود بج رقےک ثرت۔ ادرک وے اخ اقم ےس نت ےک رک ا المسار

 ےک ناروا ےس دارج اش ایم پںم شپ 73 امید رب ییا ی اتچا درک ورشات کل دریو ں ویا ا

 ایآں یاو رکے وں یی قوا تست ها رس کی ایم کی ای لر فیس ۔اھت کوہ او اک ن تسر مم ںی دیق ینا کاش یر

 رام وسر طز روگ اک یک اہ اہ رم ںاہو ندرنچ ۔ایآٹ ول بناج یکہت ذا اوہ اترکع ار ات تش خوک اے سی تسار ےتالع یٹددز تح
 ایگ وا فرط کب لع ےک کا طعم افن اوآ اے ہلودلا فیساوہ تسمدف

 یھ روا ےن ول فرط یکں ورش یا تاس یاب پہداوہ لال جج ےس تک یت ومریخروا گی ںالںویرر ....:ےلھوراپوداکں ویڑور

 امر گرگ ب اچ کا الط یک رمو لش ا یکن بوک وناس یورک ی اح با استرس اح یی ےس
 2 اس تے ارگ ر اوڈوو او نوش لات

 ا راشد سا ئل ےک ےنیدازم یک دقیشپ ساوکں وت اسیع لورلا فیس :یئاور اکی انشا یکہلددلا فیس

 ہی ام الا ےس تصیل لامھتاپ ےک یم السارکاسع ۓوہ ھل ورت ےگ جا ت اہ ررواےیصآ ں وراز و اکے ناب رواد اک لمم ےس ے دارا

 اثار کل هرس تج کی ایت ی اروا یگ یک ر اوہ حرکت راتو للو ہلا فیس خلا ی چنا نوک میت لاب ںوا وریت ےک

 ۱9 کا نت عن ےن ںی اسکی هر لتوچ ہک کد ےئ ار ےن ومر طلا ی رکی رتب رکاب لو اسیر توس ییاو

 اکے یک دمر یک ےس ور فیس فی پ تے وگو کا کوم بس اتم ےک لا 7 دیش مدد پ آے

 دوبل 1 1

 تمل اتیا یری لور لا ف یمرک آے فرط لوراچ ےن ںواسیی اگ تاک .a :تشگرحب ےک یکلودلا فیس

 یب یشن وا ےس وس نشوج ھا ےک تعا رشک ایل نیں یاو ےن ںوہنر وک ا اھ اتا ےک ہی السمار کا ےس ویت ایت ور

 ےن فا ٣ن یف اف یم اھت ےس ںومالغواز آےک اوج رالاس پس کیا اکلودلا فیس سش و دعب ےک سایآں او تموکحاراو ا ےک

 باس رقبا تست اد اوہ شاد ںیم مور

 ےۓ نورلخ نجاہتبلا۔ اور رکن ی ںی اہک افکت سداپ کس طول لی ات کتب ملا تارذشرو مال ات اتو« ارت 0

 (وگنداڈ)۔ںی/ظ انشاء ۃخزل  لضا۷ض راز نون ٭-ےا رآےگ آن ئلدنچ ۔ےہ یکرکداکی لغت



 لا ِح ساب ےک

Eاچ 1 رک قرب لب  eےن ا ےن ہلولارص ۓ الاھٹُا بایساو یلام رر  
 یر لی موکول رسل سا درک دریک کک ہلودلزمے رک اس ےس پ برعر دا ابر مک یار زارتعز نولق
 ایکو توات کلیمو یکپ جام نیش کروا درک وکبناج یکن یم ےس ہلودلازما زد

 رواج ابا ایکڑ م بخاج کر این یک ےن ےہ ب و مت نرو ار صان نج رشنادبحوااج رلاولاہکمی رتی سی تار :ںشلارپگرواءاچ اولا

 گدررلا رح ورم ےک ایلیٹ وو 90, قت رس روا کا IE اساسا ریش
 درابود بناج یکایترواس سیٹ کرن رگ ای ی لب ورق فور کروز ها فر و کرک

 نوین عس تب کس لا اھت یک ی قفس نت کاپ ری لود لار تروا ۔ اھت نت قو اولا
 - ر ںی دردا۔ایگالچ بلع ی اپ ےک EEE E سش ۶۷ ےدورک

 ےس یا ےن لو دلار یگ درک کس لا سس فی را یریت یزسرارص

 لا نا ہلودلا اھ هل رگ شان یک اونو رکود یک ناک کلم ےہ لد دلا فیہ انچ ۔ایکرا اے یی هد دور رضا
 8 ول باپ یک ارغ لور لازش حب ےک ed راہ انچ چ اک ر مدا ہادی اید رکا روکں ویت ا ےک ہلورلار ا ےب یک 0
 فری له

 لیدر یاس پر زن مک یتایتیور امر سنت تم ها مربا طر زنگ اکں ویڑور
 ہا ے فر ںوراچ اره رز نه لا کو یر لرد طبی مت دور

 روا ید ورا تسز.کتساررد یی ربا رپ ےن رش لاد کد رک ور ھش یاب کس تار ندروا ینا کب صا رم
 یو لا دلش باس ےک یل ایسا

 شاردا ب اصب ل اع کش یا کے سا ۔اوہ انے دن تل ادب ےک ےہ لقد سر :ۍرارفااک ونیز

 تس نالا یا مد تا پس رک و ش تل ا یو ما یا یھ عن آے دنشاب ےہراس ےکر شک وار ن العا شے رام ۔اھت اوہ
 صد هو« نک آں اج ںیم ںوتسار ک ریو کا ری ںوزاودد هاشم رد کلاس

 کہن شرواایلر ضرب بابساو اب کس شل سلیم اف یور- ئگ ےل اڈرامدد نیم ا ںیم ش کول نج ےس سج ںوکول ب کت تو
 7 _ایوارگوکں ولیم

 روا ایگ ولی یاو سم دجب ےک م ایت ےک ند ںی. ےل رک نو متعلق نوا رقت یہلسلس یادوالع ےک رذ نی تاو

 ےک رک ایش ہم ےن نس ےل یا ورنہ ہہطخ اک ما ےک نادقتنبہلوذلا فیس لوس لاو تاپ را نا گوچ ایر لایق نا

 ےنررش با ۔ ایک ام سی وکرم سیا یئاھب اکس ا دری او لاوہ ضرتحبےس لا ےتاج ےتاج اکو رک در اےک کالو دلا ف یسک

 اینم رک ورود وال خر ترا کتیا نیر یل ورق کس لار وات سوی لاری ورش نه رھی طخاکمان ےک لو دلا فیس

 ملل فیس اهوب اچ لب تس یزیت تیام اب غاچ یک ں وقالع یکدحرس اس رعب کس تاون... کن پبلع

 دمت ای لارکب ای اب ےن ہلو دلا فیس ںیم دعب رس اھ ایل اھ ےن ںویمود ےس ا۔ےہر یش کیا شی جون ےک ہصییحم برز نیل ...٭



 لارج .. ملم ۳۷۵ ندرت

 لپ تس ربانی یدیدتسلگس_ سنوات ےہ ہارے وک ں ویت ےس ےڑوھتے ا ۔ا رکن لصاح سیب وف

 کب رقت الی آتا بابساو لاماسدتہپ ۔الرک ج ںیم لے یار باب ےس بلع ےک لود لا فیس ج ںو ری اتنے قت دیک

 یھب نر یش با یک یک وک وپ هرم اک ےک بلعر غ ند ےک اروا ایدارکر امس ارس یب ےک ے رک ور ناف تو تند و
 یھ دتا تمر کے ےک ےل اتت

 ردنا ےک رر کس شد رکن تفددم آی یلخددسرددا۔ایکم اتکا ےن رشید وک نص دوم سا ےس نتو :راب ٹول بلع
 ساق ید شناس هک هرات همه ها باید دا لو لب در کر روا تا
 | ی ران شی رک ا ااک تاب ا ےن کس یخ انچ ۔یئگک لب ناج

 ۔ایگوہ رکا زاب اکی رگ اغد آت دیت لمم بلعوجا یورک نیک ںی یق ایم ناہایگوہہضقاکں وین اسیر

 لابی ایک نکته ول نه رک نایاب یر. کے ےب یکں وئاملسم
 یدنب ملتے فرطںوراچردا دان رکا شلت یے ر شے ںوفارملم یقاب ۔ایدرکک ان رکالجوکی اب ےگ گاملس وران باپساو

 تی

 قے اقل ا اوب ے غو رص ام فرط کی لتا انها, ....:لا کن وال سراب رپ کس نج ےب

 سوتی ی نما منا لا هام یاسین یکم رکن رس ےک ارب ےس یقافنارام جر ھچپ کے یار ذےک

 ہدسآ کر دیما لارواارڈیھچپ لیڈاکب اع تافارضمرواداوس ایگ چ سہناو رکا ٹاور صایرواای دارکل اےک ںوھکن یس وراب دادی ےھج شدن

 کد نیر ما کلاس لات نادر

 لاين تس رضای برز نیت وا کت سرد تلاح یک وف ادعب تسلک ہلودلا فیس .... او بز نی
 آل با کا تشاتوکں وقالع ےک ناروا یر ذ مور کس کتب ترم وکل وسرط لا ےن بجا ےک یا ادرک سرد دای رمش یک

 نک وتافروا نیقرواووالع ےک سا ایر کضق یگ کولو فر عب ےک سا اس کوش ات لا اروا ورک :i 2 رییس ریپ ےن نور

 ۱ ۔ےت مہ دلوج برق ساوج ایا د

 ےھت ادیانو کر ےس ہو کک یا ےک ںویی ور اوبروآل می رایزیلف ( الف کدوم فیس )یر حب ےک یا...:تواطب لت لویور

 افسوس وگ 9 نارق نیس ناف لاس تام سافت بق_ ےگ گاہ رکا کت سک راہ رت

 ےک گہ روا تک یکن اور سی لپ کک کورم نج لا ےنزنم ایگ زط یک بر رس ریس درک ور لاس یبا بر

 اید رکن ولواشداپ ےنپا ےک کو ول ےن لی نت لب تست یھ بب 70

 ۱ ۱ اید کرک یک موکول رق ییا روا

 رایو یا ےس یا اھت ایکر ر رقم م تموت یک ری ورخ ای ورکا ھو یب ےک ہلودلارص ا: یئاھب ےئہا ےن ہلودلا فیس یم :توانب ینا7ل لا

 دوا تو بش یاسر رقم س کیک حرط حر طبی ءارماردا اسد ۔اگل نیل نی مت ملظنوکبابساو لام ےک ںورج ا. ےگ اترے قاسم

 دنا روا درک لو ات وا لایق کس لا نت ات اي الچ اپ ےک ہلودملا فیس ےہ اہ بج انچ ےک ےن کر اغا وم

 لے وم ےک ہرصای اک ا ی اکو اب ڈو ایکو ناور فرط یکں وگول نا لیک وکرم لوک  الطا یک اعقاو عادقلا نہ ۔اید اگ راموک

 فیس ےس ار ب ر یم طط ل اسدنچ یارب اھتایکر ارگ یم تلاح یم ےن مد لا ےس ھا ادیپ سی تھ نانا بی دااذن نار ریست تام اف.

 لاک اض رر ن دلیل اد ےک ے یکن اوبر یر عشا ا ۔الارکواز رکے دناو تن ہلودلا



 دات: حس و ا پے ےس لوح... FA ١ نوړلغ نارات
 ایلرکل شاد شورای زا یدک نور کت ع اطا ےنرہش لان انچ ۔ایگ کے تاع تاد لور لا فیس رحب ےک اپ راترکتراغد
 ینہ درخت واطب تر تیز رعد ماع ایج تو تاو ںیہ یکے ہلا تہ
 کیا ں ور ط لبا نان یک اور ےس نرخ دا ےب ںوقالع یئدرد سی یبا سیام گم عم ےن ہلودلا فیس لاس یش .....: توقع یاب
 اھ یکم a04 ع کپ لاسووے یا لو ہلا فیہ نوچ دوا ایاھڑب مدف ےن اجے کر ید رس یرسود ےۓئ وہ لٹاد ےس دحرس

 روا گی ےہ ےک ج ادا تار ف نہا ےس یردوتس تاب ےن وسط با ۔اہدرک اپ یھبےن کاری دحر کیا ئل ےک الع ےل
 ۔ے آباد رل میلا تا ےک ی اما ک

 یا ےن ولولی وہ یواز کرم لا یک یر واورد ایک دا باہ کب لع لولا فیر انچ واوقات وم کل ودلا فیس
 یا بج روا درک ات مالن کلو لا فیس جرات کا سیم توش ےک لار ہاکی اع ےک یا یا ڈار ھت کتو یک
 نيرو ان بقا اه ورا فیس ايد نشر او رای اب باج کن ا7 نایک نیلا کلنز کا
 ۔ایآس یم نلارت ےل ےک یف کروا الت ین مات

 نار ل ئاردا درم اق ں م نار ۳۵۲ وخ ی رخ آے “اھت وا ایگالچ لمسوم شاپ ےک پاپ ےنپارکاپرجقی دلا 5 :رارف اکشادبم

 نو لجرو ج درگتضو ركام قس کے اے ا ارت لباس لوصو ور زر دنا ےک ند اپ ےک ہناب مج روا ناواترولیلمہاددوکال سد ےس
 ۔ ےگ لج رزم رک

 ےس ایکو سباق یقذ رب ذرپ بابساد لام ےک ناروااکچ رکھتا رک تار سےک نارت لوجی جو یت کوم ےک ہیر واپآ....:لا اکورولاوإا
 ا ایک اک یر آوالپ دوا ایگو+ نادر فرط یکن رافایم سرت شتر عام لو شم تالایخروا یھب توت کا

 سا ےک کیم زوکو ولا ےن اھم اھت بات ےس تر کیا اھتروجشڈو فورحم ےس مان ےک درول اوبا وج کیا اکی ارعرپ ںوقالع ےک ہن یر ٹکا
 الا ڈرا وک ئا ےک ہک ہض بابساو لام اس تہب اکدرولاوہارواایگوہ باقر یورک اطدوادط الخ ایرگض جت رپ ںوریشروا وعلب ںوتاا نوبت ےک

 ' نب لو دلارھھلییہشام زیا ےس یقافنا۔ای درک نلب تداضب میفاطخ ےک ہلودلا فیس ےن اھت رعب ےک تاعقاو نا ۔:لژوا ترانہ 141 2
 روا یٹرکک ین ہلودلار صاحب ےک سا۔ یار دردی ےس نر ہلباقم ےک نار یفب ےن''اھن یم انچ ۔اھتایرکرضق رپ نیر وا لسوؤم ےن ہیوب

 گاہ ےس لبا“ کای دے مک  ووکع وف ینا ۓل ےک ےاقم ے “این” ےک لولا فیس چن اتچ ۔ایگ ول باہ وار لول
 ویا ےک ساروا لویئاھپ ےک سرو ان دعب ےک سا ۔ایلرکفجق اھ یل ن یے ورو اولا ےس چنو کک ی ںوقالع مات نا ےس لود لا فیس اوڑھ
 روا عب ےک تاو لئا۔اھکر ل احب ده لار وتمر وک يروا رے د کوک ا ےن ہل دلا فیس کت سا خرد یکن اےس لودلا فیس

 ادرک تاخاک کنز کی اےک رک مت ناکم ےک کا تنو ےک تارے مالف کیا ےک یاں ن شرافان سم رھ لا

 نک ےن ہلودلارصان ےک لادعب یگ تاپ اسد ل ید نایمرو ےک و لازح روا ولار صا ...: یر لگو ملا
 گم ۵۳ < برم لایک روت سرو سا ےن ہلودا زعم نکیل یکب لطعتزاجا یکے اپ کف بل ال
 رلورلارصانهتس لگ مرورگر مقر لو وم یم ےک ےن ہلود لازم ایگالچ نیت اپ ری لو دارمان ادرک( يوب لر وم ںیم نایمرد

 دیگر کرت بان گنا گلا اےس باہ سیکل متد تارا داور بت تے

 لاو ترم آیا او بنی سنت کن زور... اک تمرم نی
 71 ری مان کل شو یر ای روا ایگ لوس یک عنو مکہ لابا اردد ےک تاعقاو ناایلر کف ین نیک کے نر لودلازم



 لتصح مت ۳۹ نورلفن اًّتراج

 شف تسلگاروا یکی کن وام بلا 2 لار وا لور اسپم کس لو ملا ای یورک ورش کر گران ناک باوجود فار اےک سا
 کا و اگل ےن رکراظننااک مارا ےک ود ےک ا سا ھن زی اقروا ٢ لکا ام نیمار ود ےک ہلو دلازنعمےس سایرید

 ۱ ینا یک رک نور اکران وی اہ ےک لودر ایگ آلو مرا قول اب ملا سم :ی ایم کل ی گلودل رضا

 تیاہنروا ایر کض وف اھت ایگ وس یم لام لودلازھموج رپ برق ت امر وا بایساو ام ۔ایلرکریقوکں لاھترادرساکں ورڈنامکوج ےس لی نارواایدرک
 ۰ ۱ کراس ےس یکزیت

 ںیہ روا ی یم ڈب توق کلو دلار صا کوچ اوہ مردم ےا وف یپکک مہ لودلازعم  الطا یکہ قاو لا... ایہ رایدد یکرصاندزم
 چاچ کرم اظ ید تماضر پاک کانپ یکے لولا تروا ویک ایپ وہم ان اکمل لا اک رک رمو الو دارج یوم ادیپ ںایکے ھم
 موا کوب واکس وای وراید لوک ورا رصد کوتاه رو لا نیم رد گلوله لورلارصات

 ےس ور لازم ںیم ہچ ےک ا کوہ ےدرکاپ دوکں وی دق نادحب ےک کا یگ ےہ دعوی ےہ لولا ان کدے دپ طر کیدا دش
 ایک وا اہ وارغب لورا تمدحب ےک ےنوہ بترمروا لکیر ازحلسل خرغ ںیہ یتا

 رواايک ور شون رکو اچوی مازس ادال ھتا۔ ےک مور کش اشد یئاسیع) ققتسڑ یر رد... ضرب سیم اکں ویمور
 راد هان شی درکد سو کاخ روت م افاضمر وا ںوبصتےک سا یدرک ورش یا ےس ترش تیاتر واایلرکہ رص کرک سییصم"

 . ۔یئگہ یھب ی ایم اکوکن ا کتدح کیا جن انچ ےت ج رکا باقم اک اے دہجددج یئاچنامش لاکر کک اکشاڑ تہب
 مکس ا ںیم بناوجو فارطا ےک نار درک واب اہ یکن سرطان ذا ےس “یم ےن مسز رھپ رت یوطرطرواد زا
 درب یر ناچ کدو فیس شن انب ریش ا کارو حوت ام یک غول نسل ورازب دیدار مو

 اه لورلا فیس ےگ شود دهلی اب تاپ ےس ناسا اک ہن کا ےک ےک یارانو ایس ناد ے بد کاک
 ید یه تست نی بناب قوی شا ںیم اقم ےک ںویئاس یب ےس ہجو یکے ناج ےک وأول ناروا یک ریز یک
 ایکو مرر وا رقت ںیہ ںوتالم ید مرے جو کیک یدو ارور کن باک ناچ انچ ے ےگ چ شپئاد بناج یکں وقالع ےنپا یئاسیی

 رب وکار کا اک وس ا میهن ذ تراس آر نده اتم تگ :تو 1 سز

 ین ناب لاو از تبار کس سرطان کس نون ار نتسز بیک درجے ںی نار کریک کے نا جس
 ایا تماراک کک یا ماکان ےن وی ایچ انچ دایک کرے ےس وہں تس رھی ار رعب کیا ےک ںی دیتے ںوئارلس لو

 رواایگ عو ب اج یکل وقالع یئدحر یئالسا سیم وم ۳۵٣ ےس فط ےن“ مور اشرف ر عب ےک ا :...: کس مور هاشروطتم .
 هاشداب درگ امان i ںوسرطروا میم لما یکن اور سی فر ںوراچر چنا گوی ذپ مات ے روا یی ےس مان ےک یر اییت

iروا سر شر شک نج روده اداب یئوررواےک الرب بات کد باقم ہصیص لا اینا ور صیصم اہ ےک جرد خروا ید رکر اکا ےس ےک  

 یک الوددادت یک ون الج نا ۔اید عکس رکن والج فرط یک ں وقالع یٹودوکں ودنشاب ےک ںاہدایکج ارات تیخاتروا لاب پ بوٹیاں

 گولو کے ولے ورد ےک ہا شرکےد نکا طرش ساوکں ور ی اروا ایک و طر ا ےس os . قرب ںوطرط

 نرخ قیاس ا مرش سا ںوطرطط لئاریغ انچ ۔ ںی اج ےل ہیک ییا رگڑ وھچچ ںوطرطروا ںی ایک یاس نا شک اچ ےن پایساو لاباتب
 ۔ںیماپ ہن ےناج فرط یک وااوس ےک یک اطناوورک یدرکوم اب ٰیلارگایکن اح وفدنچ ےن رو اشداب۔ ےگ وہہنادر بناج کیک اط رک ک2 اہ روک

 ن مقرتماا۔ےہ اھ گیا ب اکل 0



  Êنورلقى اتر ٣۳۶

 نیک روا ویو اے یر رپ روااوہہتوتم بج یکی اکا ہروار کوسه اسرع کس یر اج نوط لا
 ترم ےک نا ا اچ کیت تی ٹتخارف ےس مانتا سا بج روا۔ اید رک یم ںوطر ےک رک ساھ اتو دسر ےس نا وود رک
 اید گور اس 1 ک خام قر افا ےل ےک ےل مک لودلا فیسےن سر 3

 رٹچ ےس ل ب م ےک اروا لور الاسر پہ ےک تلا یک نیر ون ایک ت ر سوم لم ےن ںویمور تقو سج .....:توانب ںیم ساک اطنا

 فیس اھ تسمه دا تو کس ساددا ایگ آل اپ ے ا شریک اطنا ےس اج یکی زادہ الا ییا یبا این ےک طنا تاس ےک

 ۳ ھر ز قل اپ ےک یارو جو الع ےک سا اک یا اد ےس اشارے دبے تک واچ ا یا ورا

 ۔اھیھ اب دوکیکاطناروا یک دا کپ تداب ےن یقیشچنانچ ۔یکدادما یک ا

 ۷۹ کک لو دلا فیسربخ یک ا فر فرات 22 “ںیم بلع کتو لا اب فرط گی لع هو رب کس لا. :تو٣ یہ رڈروا نقش

 E OR اط زادہ الا ناروا ینا کپ تدافب ےن حق

 تاس ےک یگ ا اطنا لئاروا'۔ایکم وس مک راش رخ ےن اے ی وع کا ایکم اق لایخرب روا ایکب قے بقاےک ریماوکووخ و ےن سا اھت

 باع ےس نیر اقای ملو ہلا فیس رعب ےک سا ایگ و تسلیوکس ا ےن ںوگول نارنای کج ساک اے بلع ےک ہہ وقر ےک اتم ہنارلاظ تہ

 ےس اےک لو دلا فیس ےک کرا 2وہ الاب( ں۳ لوت ےس یز اوم اروا زورواکو ناور با کیک اطنا ےک کب تر مو رات سٹیج ونروا ایگ

 ییہ ورفتداغب کک اطاےچنانچ ایدرکل ےس کر دیق ند وک اوہ نئادوا یدےد توم او زور فیس یک ےک 3

 فیساتر اکو اکط مار قیر ۔ایکدرکت داغ ےن یعمرقن اورم ںیم نوع کس لا توان کیلو... تافل شر | ۸ناورم

 دداع ےک یا ایا ی ےک کن العا کت شل اف یم ست ےن سا ذی کہ دب توقیکں ا تقد سب اچ اھتپ تسوکیکل اوس یپ ےس بناج یک لولا

 الف یسادوارپ و سوم کالا تیمی شبا ی ورد او ایک نران لودلا فیس ںوند نج

 نو ےس یر تہاشتیاہن ھر ئی ناگ برن ارم و ژان اچ 2 لک اف نود نیک تور سد لر

 ادرک سش مست 1 اے راک یتا ےک ار رت

 : باب رورن ز کک ں وور ٹچ رجب ےک ہعقاو سا ناورمروا

 تن یکی رک راو با یکن یا ید لو وه... شک مو یو ہا اراو

 بی اگ

 نا ےس ےس نیت رشک ںاہ و کس وہ ٹئاقرپ ساروا ےۓاھڑب مرقات اہ برک 'ن شرافایم دج فرط یک “راو” نوای

 ریا ےک والد وج گہ یئارگیئ اک ب رت یاد یاب ےساےس ےن 7ک اھپ ےک ںوگول نااھقدوج وم ں ر٣ د لورلا فیس لولو

 ری گا رے راو اسیر اي مک ارال ہلودلا فیسروا ئگ گپ ناپ ےیلارک رایت رای لس تر

 یک سرھشر وم ما و گل یر کی دب ہعلفےن ہیک انا لاگ ےس رے وک اوفدرگےک سارواےہ ر نک ہرصاحم اک سا لار روا ےئل

 ےک تول باج ھی

 یوم لاتا ہک بلع اک ادع نہ ہنرارپ ییا یل نب لنا لول فیس سش ے۵٣ روا... :تافو لودلا فیس

 ملوان ی وال مه لاس یارک شرج فیر ش یٹاعملا وبا اک ارب تمول کم یکس ارب یئگی درک ںی و روا یکی ال قامت

 مد مک لی گستر شو م لہ ےن بلے ےک الا ےک لا فیس

 دیدے د سان اکر یماوک اھت و ان اک نا اکر رن رور کیا ےن ار ےہ اھ دانا یار... 0



 لقاح. ملم ٣ئ۴ نورلغ نیا راج

 -یگت فلا ےن تموت کار اےک ںاروادازوا یک ا یورک ورش ق الضارب ےس چ یک وہ ےڑب سیٹ

 ےگ و مرا ز جے لور لار صا لو ےک ںوگول اے ی اکے کے قا ۔ےک ںوگول ناروا رصانر انچ... و دم اگل ورلارضان

 روا اکو روک وکو ا ےن لو دلار نایک راک ارے دالوا یک۔اودللا ارصان وی جت یکے دارا ےک وب ورا اھ کک واک ںوگول نل! روا

 اوج بب ما کن و تحت سا اوج ر ذ اکل ورلارح ب ج چ انچ لب ےن رکی شامح لودلازعمنجرایتقم کت اہیب درکربیرکاہکیپ

 اکو درک لود تک ر رگ بلا لا فلک نیت وی زیر اروااگۓ اجوہ ناس آ

 لوما روا تاود نیکارا ےن سا۔ ایگل خوب لا زا ایگرارصا ےن دالوا یک لودملارصان رب سا :یگر قر گی کہ لودللارصان

 ےن ںویتاھب ےک بلخالا ںیم احمد ررشنیکں وگولدنچ رپ تمدخ یکل ارواایدرکم نب ظن. ہحاق ےک ر کر اف وکپ اب ہار کال وک

 ا اتم ےس ہور لازم نج ایس وکس ار ورم ایگو+ادیب ل الشاروا بارطقا نوکیا ٣ںیم تموکم اظ وا ںو اکے ک سا ےئل سا یکت فلا یکب ڈا

 ار الاسد ال یمن دلار” نک رایت جج انچ یکت ساوخرد یکی دیت یک انہ ےس ےک ےس رک ی کالو اتم کس لو با

 پ8 80082

 تر 0 یجرعب ےک لاقتاےکہلودلا فیس ....:تصوکحپس یم بلع یک یٰلاعلاوبا

 اڑا تک ا ےن ںویضوراھتایکرب رپ کبری هلال فیس کلا ۱

 اےک رکا اداری درز اکں لا ےنہلددلا فیس ویک لہ تحناصضم عایمرد دےک ںویئاسیع یگوررواہلودملا فیس سی دح_ ۳۵۵ بر ۔ایرکراقرگ

 شن ابا یگرینکروا ترفانم ےس بناج یک یناحماواوکں دعب ےک تافد یک۔لد دلا شیان ی دانہ روا عت ۶ روا یگداولو تاج ےن

 یے لانا ایدرگنالعاکت لا وااکر ایام ایق ں٠ ںواگ کیا یا ورص رپ ےرانکےک یکداذ کیا برق یب روم

 وص یہ شا یک لا اچ ۔ایکہتاور ےئل ےک یر اروا شح یکی اروا تا ےک قع ےک رک رکن ور اید هریو باک

 وو بج تدریس ورع ھت یم ںوکول یتا یھب ربا کت ساوخرد یکن سا ئل ےک لب رفاه نویس یاری

 اھت ماما سار فا ۔ید ناپ ےک ینعماوبارکٹ اکر سدا لاڈرکل ےک کر رکوال ےب آر ےک ےک تاراز آوا

 چا یا: یر کب لعام یت یان یورک تب طاف یوی کی کارت بو یاران... : کج یکن ادتروا بالا

 ے فیکن کیک ن اھت ا ےس لو دلار ایک ایدرکدنبر ظن لودملارصان بج نان ۔ تاج ست یراق کپ اب ےک لاک شا

  ےتوہ ۔ایدرکل فتف یی شاوک اف "لوپن ال را ایکو م ےک اس فلات ایوب ئل دا

 اوا ا بج مات ايد شی قرار ایا اچ قره تو تاند دل فیسب او 1 نانی اے

 تام فیل ہد ے يکي دادم اپ ےک ناب سرو ےک رم جفرا و لج باہ یک نیما فال طخیاکپ ا

 ہملاقمنادت ای درک چوک ل ےک ےن رکک نہ ےس نادر کت سرد کی ناماسرواایگوہ اوج اہک م ایپ ےہ باش ا۔ یونی روود ےر

 عج نور ہا رن ہرصام اکا ککےیم ایک درم بتات سا بب لاس ایگالچ فرط یکے رر کای کت ساروا رک

 لپ ںیاد ںی تند جا ےئپا کی 07

 ےتا ےن بلا ۔ایگا کن ںی لسو یوم تاتو یک لورلارمص ان یش تلا ریال... :توم کپ اب سٹیریق یکے

 2 ےن نادر ےگسوہد دمے نادقراصناد ناوناروا یا ےک نار آل پایا قا ناتا اورہ کاپ ےک نادقکت اکر بابا

 نجیب روا فان او لاو سم وارغب ںی :اضمر هاب لس یا ارم ایقو کر وا ایل سار اک ارے ےک ےن رک ل م وان

 سا ےن یل چغ انچ ۔اھییر گے د ما کا ےس نار ناب یا پا کس فرش بیپ ےک بلا ےن ہلودلازعم



 ل متر 1 ور rar نەرى
 اید زو تاساکں ا ےن تاکہ لادادوا۔ایگٹ ول بناج کت لشدح لی فصتن ارتدعب ےک ےناجوہ اج انچ کرک اس کیر

 یئاھب ےپا ےن بل باپ اید ر کرایا ےس یر ضاع ےن نا ترک یک اورایک اک یوا ارت ےس ارحب ےک نددت: :ت اکر بلاوڑاروا نا
 رای فر یابی دیو یھ رکاب منیب ےس نادر ایکن اود فرط کا ارت کر عار ضا اکں وج وف یتا ہرا دوکت اکر بابا
 وم ناروا ودر با یکن اب ےس ہقرر گپ ۔ایگالچ فرط یک تر ےک کررہا کیا ےس باہ یارک ایکن ی ےن تاکو لاا
 لب لود ای آلبوم تحت و لا کوبا رام ار وا لاک بلا لئاد تر شرک

 ےس رس ےڑوھکے سا ےن نارحج ایک چرم ےس یک اک ٹچ یر ہک کیا کیا ر تاکو اوبا ےس نات کلو ا کن اس
 ٠ ٠ ۱ دين اب پاپ یا ےا ںی ورا یال لوم شاز کی ایگ م ند یہود ےک سا راک نوک شرور دز یم
 نی ار ولا قاب ےیا۔ یک رایت که ال نت مون ارد بلا بم 07 کارا
 رول لسم رب ےس سا ایلرکر رک رکاب روا اید رک لوح ی ی کام ےس ناخن اکے یارب وند ے وعرب ایکر رپ توک یک
 وا کوہ ھشاورپ لوروا شارات ےس یا گول ووا ڑہ ار رپ ننروا میئاربا ںویکاعب ے رود ےک سنا ےس ہعقاو کا د ادرک ترکی ی ںی یر”
 ایک نب اقم ےن ںیوگولنارنایکگ ںور کک نا رکو ی ےس سنا بلخوا ےک چپ اپ ےک نا یئاھب ےنپا مدح ڑ٣ نام

IE 3 

 لک تساوفرد یکن کلا ےئل کس هد بیر( لو کس )دو متری. : شلیک وب لس لا روا بلحتبا

 ےس ران نارتروا کر لقت یک ونود نا ےن ںوہح انعم رکا ےک نادت اکسوہ ہن ےس ی اہ تت ےک ناروا اید ےس دا وک ا ےن بلڈ
 یکن لا ےن نسصبھب ےک سا کا اب لودر چای« بفرد ار کس لو اب ساب وا لایک لبه لای
 , ۱ ۱ یک لاو لت تعرض ی بل »رابودروا کیت تساوثر»

 دز لام وا بابسا مامقےک لا ےن اض اھ کر کر ر تشک امت مالف ےنچپا با نرو ںیم یھب ےس نامت ::تواذب یکم الخ ےک نارعح
 نادر چاق کت مک حس بنا کلا یر ھت ملت نارت قو سا۔ای آگ ا ام ارت تیس بابساو یم ےک لا رگضتق
 روا یل رع پر ےک کر وک ار ےس یک یا انچ ۔ںیکہزاور سیج ہر رک کل پری سیف باخبر وا فری
 روا دے لابد ترک تہ ل دودی کت گپ آی ب کل وفود نا ےن رایخ یا ۔ایگالچ راین تیس یا ارباب رک اچ اب لات
 _ے وہم ذی شرط جلو تاقادس دامی یک لاو باب لب
 گجت جو تو یا اے یوا ماش کک کچ اوہ اد س ماش مورو اشداب م 9 ... :یئارآ انہ سی ماش ایا ںویرر
 جو یکم م ےس لاو پا ےن سٹار طلبا ایک راتو تخ اتوا حروف ےک یک ڈار طے سارگل وھکی اتر کل باتس اک اید باور
 ےک ےس رم اھ ل وطروا ےس ب باپ یک رکاب ناش اتریش ول ار وب ایل مون ورا ذی اتا داگنپ فرط کہ قر ےس

 لن لیپ عج ےن ےک لوعاسیتنادس ص الت بم کشت رحم لایک بوق کس کس شب یر لا عب

 ۱ ایدرگاسو کا 037 اے ای ےک ےن ںوتاہیع ی در افق اب 1 لاخ

 روا زکات کی ایم اپ ںورہشمراھنا ےس ںیم لورم فر طی لاو ول رب لا... ںورشراھتااکںویڑور
 وو سم نونو یے وم اھت لاو ےن رکک و کور وکن ا یئوکے گم ھے لصوح ےک ںوجخامسیع ےس تاعقاو نا۔ایدرگل اما کت اہ د روا لوح
 تر ایز کدو لو تک ینپاوکں وم اسی ات قدوج ےھت ےس ہر یقاب برعدنچ ےک قف رم ےک لیک یم ماش فارطاروا ںوقالع یلئاس مات
 ام ات طیب گلد کر یی رک اه ف نل ےک یک نا را بلعرگو باد سموم لار ےن ہار



 لاح... متر rar نورظنیانیراج

 ۱ . کال فیل وار حق تتو رنک ویتنام سا لیگ ناو لک

 ےن شا قم واز )یوم کلر لا فیسوج ایت برک مولع یا یا ہوکر ت بلع لو نا... ات ام نادل ی انک
 ا اور باج کھر ے ذسراب نف بکن فان ما لی یک بر کی زر نا لی

 ۱ لی تک مد شب یک اماپ رک وحکی تہ وکبناوجو فارطا ےک ادا یف یوم نکی راتو“ ورک جو
 ی یتوق

 ل اعم خب ےک سادععب ےک ےنرم ےک ہلودلا فیب“ ےن سننے یو مالفاکلودلا فیس عر ....: کردو ا 7 7
 عماد ابن ا ار دوشرکل ایا ےہ باعوک ار واین فال یار ط۵ ۳۵۵ بج ںیہ یھت
 پ ںاہجایکراتخا تساراک “نیت افایم” ےن یلاھڑلاوبا بتی اید فون لاو سیمرمشیکس ہا یھب نا ل یارک یگ لپ فرط کن ارگ بل

 دیو لا
 رافرکں یہی اعماوبا کا ید تب ےن یکے اس تکاب کس سار فی نی 'نادجن م دیحس دلاو کی الا ....:هملاو کل اعل اوبا
 یک اروا ایک م نانی لار کتک ناہید ےن وہا ل قاردا یی اھ اوبا سی نشر افام کک وفدنچچ یھب ن ا لم ساےڑپ رآےن کک
 ید ت زاما کے نوہہ لٹاد ٹک نت افایم ران انی یار رہے ںوگوا نحر واک ی ولولا سا بگو ل برت تس الخ ےک اے فرط
 ۔ایدگورے هو« لو شتر شن و ارام ااکلٹودسر۔

 0702 لت ںیم بلح ود ناز یک رات کک نج ےس ہر ورق ےن یلاتملاواادحب ےک سا ....:. وکلا
 اھت ووجومرنروگی وک اکیا ل ابد تس فرط کا ات تاج اھ ٹپ ہبطخاکم اےک یا نات ازم ںد دوا الچ ۃام اعمل اوبا

 - ےنرکت سوکر پ ناوجایلانب ناک انپاوک عش کیا ےس سیٹ ںوکول ید نیا ےک کو روم ات لٹا

 سوم ایک وکف رط یکب لع لن ےک کننہ ےس ہوکر ق ےن لام اولا کی باش :یگاور بلا فرین رام

 مولد 1 ست مک اروا ایک باقم ےس بلخ پا هد کلو دلا فیس ایکو اور بناج ک قرار روا برم

 فیس ےن ںولاو ےن اھچب ےگ زغب ےک اے رل کج چ غاب ناو روطبوکپ لارا ریکاوری گورلا فیس 4 برما سن 1

 نون بش تب ات تار یوم رب گن کریک : یک۔لودلا بیس ۔ےس لاو ےن رک ڈر ر رش بے رقنکب اش ا کا د رب ےس وک یر

 فیس انچ ۔اھککم اغ ےس م اشرغروا تنم کد ےس بلع لا یے رکو اہ اہ لاا تہب ےس اکر کب لع چنا چ مکے
 انچ دا آلو یک لار مرد کیاروااب درک او ےھت رک اس ساک زچ ناش هد کل ورلا
 _ایگفمولے تر افایم' بلا

 بیس یک اطا اقوال ایکھ رص ی چک اقوا قے ایل کری یک منا ےن رگ و ور یئامسع ںی رو. ہاکی ودب ہیک اا

 5 اد نیک رکن اپ تاپ یاد را ۳ 4

 ےیک ابا ےس لایخ ےک ساھ ناروا ترت یارک کتے د سوم کو مہک یرکرہ ادا یا اج ےلچ کوہ نئ الج ےس ہیک انا
 هال 0 گا

 رور ےک یورک وہم تام الس اور ژاپ کیآرا کس لک انار نام قلا جن... :یٹتڑالج یک اقوال ا
 رگ ور ہی ان رش ےک بناج یتپا یب اطم ےک ےردعو ےن ءاقولشئااب در کں ورشیلمروااوہدوآیلھتپ یک اطنا ھتاس ےک وف ارب سلا یئاھپ اک نر یل



 لار م شلج ۳٣۴ نورلظ نار اج

 ںیم ۔یئدرکک ورشکرگت سارا لنکس ح مر مش ںوتاریع چاچ ۳ نا اید درشقوک
 دیک اور تم وک اد ساک کر قر کوں ونارلسرارنہ

 یاد جم بلح ل وفد نا ۔ایاھدڑب مرق ےن ںویٗاسیح ےئل ےک ےن رک ع بط ےک رک سرد گیج دعب ےک 2 :ضق یئاسیعرپ بلع
 ار وجواب لع اپر نر کب رال 7 وور کک ریپ داق ےس وہ ےک ہرا اک روک اب پایہ و ریا لودلا فین فر

 لر بلیت ایی سکر ناری نانسی اروا

 ےتڑلےنوہ ےک ہرصامم اکا تھ رح یئاسیع یٹدر۔ ےئل رکر نب ےزاوردروا دان کاج سہل ےنرشیگئاروارب کر : یو, علت

 ارے راہ یع یورک یکی ورا رق یک ارش یاہو الع ےک یکایک اھ ایکو عوج ےک یک دا کی ارت اچ
 ےک تامام نا قم قرار _ ماا ورحم باھر فک لا عج کد تم ےس ای ترس لت تا

 ےس ںوی رہی اچ ےک ہ لاوح ےک ںویموررادرسدنچ ےنپا تخامضروطب ےن ںولاو ےج ےک تاباقتم نئا۔ ےئ وہ لئاشروا لحقاد س نایمرد

 بالا ورا ات باع

 دف لا اچ رک تاور فرط یکنیم ر آب صا :تافاضم درگ ال میت وف کیا ےن یئاھب ےک مور یل نارود کا طاہر ورکر الب

 له فر ںاہ دمو ںی سام نا ایر شرک ا ختروزب روا لر را اکدرکذا ۳

 ار طلب تس بکر کس لو سیما

 یی فرو عين نفس تو ںاوج ے ےہزططتط و ياد ادب ور اک زلططت یا یت روف... :یفططت اش یب روف

 ان ور یلاج اک ون داس روا شے ص یئا ای اتتد ےس یاش نار نان اھت نتتسز یھ وف اھت الہ کی تس ووو یت ارنب یا اش ا شوے
 ہاشداپ ےن اس از گاج کاپ بد ژاهپ س.پ رز نتروا زیر آ6 ومر اھتایک ضعف یب ےنام ز ےک ہلودملا فیس رب بلع ےن یکا۔

 گلد اش ے یوی یک یارو ی ےس ںی ریت ےس ا ت موا کل اپ ےس اوج وارا

 لک ںوقرلع یاسا سارا ےک ےن رک زب تموت کر طط ےھت ےب ود ےک میپ ا ےس ہفطن ےک ۔ لطفا لات. لن روق

 نچ رگ کذب بک چون ژن کاملا درک اپ زت را مادرم مات سیاه هم
 ےک سا شر اربعین گیاه راک ارکان راپ لوت وچوں وک ں ونود نا ےن یا دعا نو

 رو را ی ا یک ں وود اےس سد راس اےس یتاقتا۔ ےہ ر یئاب ہنااو ےنرک تر ازم ےس لول

 درا لوے بش نر کیا اکا ےن اچانک زادے یاں

 ےک یا نا دبا ۔اھت فور عم مانے ںاطعخ ناس اھتالاو ےہ راکں ومر اھت نال پا اکر وتی تہ : یری روا بس اکر وقح

 یاش هاب کارو ار يک هات رک کا اچ طط وا او اتش ایک

 توا ن ارن اخر وااو: ںارناض ےہ لکا یے روا یر ازاپ و تاپ بسا ان ی لرخاکراک ۱
 ۳ به رکن سر تراک بهت منو تو اید ےک اکر ر جرد دلاوکس ا۔ومرودےے بش

 ید آے نا رت لئارخ لب اب رک ہ رص نیم ےریپپ کیل رای ورم نار > بلخ لا شو ١238 فض ضرب نارت بلا

 توت هه سیئلاد ےکرکل صا ادا ےل ےک ہش لب اے رارسروا ےت ےل ےک ےن رک ر اپ ےک بلخوا تشو ےک تار
 سیسکو 0۹887 ور پرستو کت دا لگ و



 لوا... مارل ۳-۵ 010

 تاک یاو ہاکی ارو زارع روا ایک مر ش ےنرکاوا مج زامخارھےک پو سروا ںویئاھب ےپا باش اریخ انچ ںیم اھک

 اک روا 2 - 7 لر نارود سایت کن ارت رویش کل لوس کنار جوی عقب

یہ ات تیا ک رک سرد گورن ناار اچ یورک وای ر ھت روکے نادرو اعد ای ماج
 -ایگث ولباج کل ےس 

 ےنآ یکے اد ےک ہلددلا فیس نج یئاعلااروا باحتموک دوخ کوکر ج و ب: تص صم یکی ایل ادار واہ وکر ت
 گنج ےہ قوس لات يک "ترنم شاپ ےک ںام یارک بل یاعااوا کس یہ ےگ رکن اب یی روا ںیم ےگ رک رک اک

 رواہ قد حب ےک ںوفد ےڑوھت ایکو ےہ مایق ںیم وروااآپ سرش ایگ یاو فرط کب لع ےس ےک ےک رعایت اکی اروا ےک

 ۔ے ںی قم ےک تقالخ ےک یوزر ڑپ م بلع طخ اک ا ےک سار وحر قی کی ئوہ تل اصم حر طا شی ی ای وپا

 خار اتو تشاتوادوجو ب رقےک ساروااب رلاروا۔اھڑب بناج یکور مج رکےن عوف یکڑب کیا سذ ار. ہل ہے اک ںوییمور

 لو یک ابی ۔ےاھڑب مر ق فرط یکر کرا در اک لا وا ارل وھی روا یگ بک نیک ترک شا دراز فارطاک رک

 لات لوکس نور ولو زو لا اس تیر کک مم ھت کر کی زیر نوار ایت ںی واتا ںی بلح ایر ھوا

 رگ لو رزم اعروا ں ود ئاردا ھو ادخااوہ امید وشروااترکواب رپ ورک یا اکر گر ابد نایلا ...:ذامر فش یش داد یکن یو لظم

 ےک ید لانه فساد تسردما بق اور وار کم اتاوآل و ناروا ےن رکن ایبک یکے یک ںونارلسروا متی میک ںویئایع

 دا ےس مت بسےن نانو داری زود ری ےن اط فیلف الج فرط کی اغرق بک بروا وب کیر شرت

 * ۱ ساید[ ورش رک

 کام ےس اٹک لوگو نقاب ری ارطاتتو شاه جام سا ےک رایتخب سج دنچ ےک دارخب لب... مات لا دارا

 رھااپدرع اکے ن رکدایچج فالخےک ںویور ےس ںوگول نا ےنرایتھہ جم انچ ۔ ےاج تایقاو ےک قمی یکں وناملسمیوا یک یاکش یکں ویمور

 رھا ا زالو گیر رش یم مہ ساوک نکے اجایدار کن لاطعاماعرکای کیس یہ روا ایکن اور نام خاکی رایت یک لجن ناب اما ۱

 سنسور مدار کان مچ اهر ناسا لر سر ےک رک ت ےس دای تیب زگکن اردن نب بلا

 بد کر تیام گن توام مداد سا گر

 ۱ ےساروا ایک دب لصوح اک تس روب ےک ےس رکی راتو مشورہ زج رو ارتقای :تومروا یر افر کن تسد تاک یک ں ویمور

 اچ ۔ایگ ییا جو نا یگ اکیلا نارود سااڑب ےل ےک مات کور یک اےک کب رم لی وف شا ایک زن اگے رک

 یکن رکنی ایزدادخت یک وئاسی ید وج واب ۔ یکآ تب ویک نج یش لن مضمر ہا ۔ ےک و مناور ےن رکج ےس ن افت الا لود

 یا ۔ایایارکر افر کوک یت زروا یک اناھٹا تاکو نادا وتو وقت راتب کب یک دا تکه لا عامل یر

 هر ساب بیبر لک کال ا ایک رای ہیک اب منظر یق لا بلا سس دا

 دیو اچ اوہ ںی
: 

 آیی ته وا پمآت اقا کس قمر لوازم نواب را بل :ہلورلازصنیرایتھک

 چت اقسام ےن بلا سم تمرخ یک راز نت ئل ےک ام ںوفو کے اک وہ مولموک

 ۔ایگالچ اپ ےک باش ئاھب ےنپارگگا کر لار ایتوکں ود نارجخ انچ ۔اکسرکدن دادا کن ارم ےس سکے 7

 , نئارس فہ ےک شا ۔اوہادیپ یلایخ اکہ قرب لم مےاروا یب لصاح تقارفیےس تالاح ناوکر یت دعب ےک لا... فر لو م اکرایتخب
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 نورظاًترات ٣٢

 9۷ اچ ادیت وما زل تاک یا اکب اطخ روا بادآےک کا کیر ےس بخش بارک یا تست
 یخ ے تافد یتاشروا خو دسروکل دا يا رس ا رغ باعا یک برق ےک لوم م رخ لا عر وام ادرک واب ماج
 دیرکف قرب لسؤم ےنرایت انچ ۔ایدرک

 یر ایک یم کیک وادی داوصدا یش ناچ رگ (0 2 -< 7 :یگاورد ارغب یر اپت
 ناز روا بو اوج یھ بل داف دف الا موکت کا ئاچ ےس اےس ساروا ےئ ب اتش ارگان تورو
 رسا فر فر ایم اپ بمب تب نیر قراری ی یو ھ22 نویس
 لک دارفب نیر ا ۔ایگوہ لئاد وارق نیکو فرش داد خون بس اک ونک رام
 مر راج ہلسلس انی ئاڑلےس روط یوم ےن سم وہ فاو س وارغب بلا سا LL ںوگول نا ایگک ر شی نئاریم کیا رہا
 دیک 2 درو

 روش حالصرواپ ؟ اپ ےک نیک تیقب نئارسزوروااگالچ سیاد باج یکل مے وارغب بلخ یا بت ا :خمکب شبا رات
 ناص ایپ ےک ی ازواے روا لخت ناو کج روانو یت کں ےس تک رم کس بلاک
 رات چاچ ۔ایدرک سر یر زکر اتکا ےک ےہ ےس کا رخ اہ ےس ید ییا ہدالع ےک نیدرام تاضوبتم مامتےےک لاوک
 یکے اج ےل اج اپ ےک را کا EE اد رک مہ باعا رالف تاپا ےس لمر ےک ےناچ کالم

 ۔ایگومتا ورکر ویک کن ووا یارک ید ےس

 نار اکرم آی کب ملا ےل لا اقای ماسک یکدم ےس تاک نار یر اتوکل یم لاک... :یگادردادشب یکرایتخک
 کت ساوخرد یک اعم یک نج ناداتروا ےنر کرایا باطخ یاش ےس رایتخم ےن بلحشہا۔ایکادارکشپ ےناچ ےک را تا کربن
 ر ےن بلع اکی رغ لم ےس ار ایک ناور دادب ےس لک ےک کت سرور نادا رک اهن تا نسل

 یا ل ےگ یاو لوم ےک ےک ےن الوکل ایخد لا اے اکو جوک وک کارا ےک راک رواج کک دبد

 ماتم یار اوم ہد ص سا وک ےس ںوؤپ نیز ی طر :یراورتشر وارث کی ریعرب کب لعاب
 ۳ او بنا کای ٹاک مو یوو بج راک کاور اخ ۴ یتیم عرفان یک ہوا ب نا ےک
 تمرر ےس اےک ر رئال اھا ورکا“ لو یے بلخوا
 5 وہ تقلاصمدوتسدبہرابود ےس لااباشا فلع اکی دفباب یک حنا ارٹے بااج یک باحشا ےنکوسہمرمجا فیر شفا اور
 دظع اک ا ےس سوکر وج اول پ ناچ یکدادفپ
 ۱ اندر بلا

 اي گداعرپ یلاعماوااھچم اما( ہلودلا فیس )آپ اب ےک یاب اکو یک کی ےک لای پا .: ںی بلع و راپود ی اعلاوإا
 نام کر ہر ند وخرکل اے بلع ںی رد کارا
 ی یاب آلا ضد نایک تقی با ےن سد نر نا. اقا تا شامل پس
 2 کم اخ سا بلع
 راگ ب مرکز ںی لام ادا انچ کت صاوخرد یکے رک بطری طبس ترا نا ےن نیا صدا نیر
 تست ای اشتراک کت سرد م ظا یک روا کل ادارات کراس

 جت



 لااصت ...مھرلج ۱ re ) نورظن را

 -اگۓ اجایکن اب ےکآ کا یجایکالچ قشنز
 رو لقب اچ ےک یار ایک دادق! تالے راد ےن روپ نبلودلادضح تقو سج ..... بلٹ ا روا لار :لورلارطخ

 اھت یاب اک ب لھ کوج لور لارصات نیب ناجی ایگوہہناور فرط یکم اش تاس ےک ںویمو آنچ ےک نر ایتخہ تند سا تستی
 2 یکداھتا ارم لودر ی ےہ اچ مل ید بیت یک یل کد لیپ رب لم اج ےک ماغےن ا اھت ب اکر ےک لو لارضع

 لن ےی داھڑب مدق فرط یکل سم ےک کر قاط ےسالاب وکن اچ دعا ےس بیت یکن ار اھت ایلرکن اب وردبع اکے رٹھچنوکب لا ےس
 ھتاس ےک وفا سس پارکی هوا وہ ضاح ۓل ےک یقووراہظاردا مما یس ےک بلڈ ہایٹپ برقی تگ تو
 زن رسول درگ هامون ارت یئاھب ے رام ہکےہ ہباطرشر گہ راگددمد نی ےک پآے ر ر ےک ےہ فررت
 ۔اید لاڈ ننش لینے ا ےن بلحشبارواایدرگلاوج ےک ںوریغس ےک بلخ اا

 ی0 ۹ٰ ۶ تک غ ات. ...:لّج یراتفتروالورلارضع
 یس 0 - 9 00
 یکا۔ یری د تسول ں وفیب 7ل وفود ےنپا ےن ہلودلادضح۔یگوہ کج شک تیرگفارطا' یکن یی ذ ںیم محو لاوشد ورد

 ایلام فر یکل مرکب نئاجم بل ادا ایکارام ریت یم گپ

 لاخ ےک ےن رکمایق ںیکود۔ایلرکہضت رب لام ٹو دعق یزوام ہا ایکب قاھتاکل ا ےن ہلودلادضح ...:ہضف رپ سوم کل ور لارضع
 مت ام آهای تبلت شا کب لھ وا ےک رک اق ںیم لکو انچا یال اس ارقم کل فور

 نوک 2 هه رکل اح وکد یی گرده لازم اسب وصال لار دارن نیر
 اھت ایک اہ یر ناد ج( بحاح اک )نفل رہ اط۱اروا لٗم آن رہ ا افولاواےس ںیم

 ہک ری وک ابجد بم ںیہ ہرا ای ترنم” ےس ںی رپ کنی صبر... بق دارارف اکب خلا
 "نرم اد نششرافایم افولادبادعب ےت یارو اایگالاچ سند نےک ہکواپ آٹو "رنک شاتر نو

 رو: ےس کا باح لا یورک وکم یت کب لقا رک لا یارک شرافایم ےن ءافولاواخ انچ ۔ایدکود ےس ےنوہ لئاو شیخ

 لن ریڈ روا بابساو لام پا ےس ںاہورداایگف رط یک یئاوکد کف ےس ریصر اب آف رط یک( ہربزجب تافاضم) عزا مور نورا”

 : -ایلرکورصاحم کل لا رواب آن یر اف ایمر کوم یش افولاوارواایآٹولےک مک

 باش را ف رط یک وعلق کر سیف ےل سا یت لیرخ یکے ن آف رط کن قبلا... مور بخت
 ناغطر الاس پس کیا نا روا ایگ وا لکو ھار وہ لور لار ذعر کی ۔ یہ کل مصاح عناما ےس ہلورملادضحح ےن ںوییقئاس ےس تہب ےک لا راپ

 تاطاحو تموککے واش یس ا یورو رو گکچ ایگالچ اپ ےک درد هاش دیک اھپ رکن کر ٹی بل اایکدناور فرط یکس ید نوک

 ےیل ر ذ ےک کا کے س لایخ یا ےن بلحشیاروا۔ایکواھتاراہظ ا بو ےس سا ےک کر اش تم ورو آے بلا ےل سا ۔ھتاپ رلۓل

 ۱ ایر کم اق تر ہاصمدنشر۔یگوہ یناس آس لس اع سار فا ےنپا

 یر ک حس ا ےس قاففا۔اھت یم بق ات کس بلا ںیم ہنام ز ےک تیک و فالو ..:یریماا تس دارباوکب خا

 ےک عرب تکو ج رای ز علقر کک اھب ےن ویز اس یاب ۔ایکل اماپ ےس تارا کریو تک ےسا ےن ت یوم مک ے بلا

 ارگ ےک تسایرد تصوکے واشاب ےپا ل وفد نلا رک تم درو اپ ادا اپ ےک روزوا یک ان اھٹروش ےہ مان

 لس بل چرم تسلکس باقم ےک مدر واشر ہک رو ایہ ےک یم اکے یت وخ رک کاور کوب ی ایم کو تغار فور شیو رنک وہ



 لقاح... مالم RN نورلق بار اج

 لس ارز چ الام ےک نر افایم کک اہ ای مقر مرداد با عالم ارم

 ای اد مرا رش ںونو نااھت ایلر کو صاحب اک نشر افایم رک یاو ے بق اھت ےک بلخنوبا ےن ءافولاوبا......:ہرمص ام اک اف انبار نام
 دیر لا رکاب نت گاهی دم ل اھت مکا
 ناسا روا_یکروما تسنیم" زر ازا یا یئان سم ےن ںی ںومالغ کابل ایم
 1 و رکن ویو اچ ےس شوخ یکے نال وکں کول ےرسود ےن ءافلاونا فان ۔ گو ہ لنا بناج یکء افولاوباہدرچغانچ یک کشی زا ا ےہ فل

 واک تع اطا ندر وااک رک تلا یک ں وول نا نک یک ل رت یک اوکس لہ یو رکزاہ زا ےہ سا ےن ںوہتج ایک اور کاپ ےک لوادر
 ۔ایلرکض قرب مرا لاک سودا اچ یورک ساوخرو یک اروا

 ۳ 07 وکں وقت ےک ' نیر اف ایم''ےن ءافولاوا ںیم ےرصاحم ےک نارا: .تاح وف یکم افولاواا
 تب ھا ےک ںوگول نا فساد اچ کت ساوخرد یکن اےس یس ےن یلامروا ںوقیفر ےک باش با ۔ایکل آوا اھ اک یل رک
 امن را هک ونک سار یت یک اعتاو ناھتاہ آں باد ےس برع اراد بلخوا بج ت در واچ لاک ام
 سام بار یر نوک ساخر د سار طر ش یک رضاح ےن ہلودلازضع۔ اک م اپ اکتخاھاودادما لم تمدخ یکہلودلارنضردا۔ای حر
 ارز ات

 لب کرج ی ریدقممالس پک لاهتس بم کب لحش ا ۔ایلرکض قربت اید ےن ہلودلادعع بج ....:ہضف رپ نعمشاپ رد اکلوردملادضح
 نر ایکس سست یگ اور خوف کیا ےس باع ےن ہلددلا فیس نج یلاعم ا اھت م ر تہ اک نادت
 شاپ یورو بت سلول رضا رضا رک ن ماپاک اپ ےک لودملا دم یلاعملاوہا۔ نیرو نیاز
 ےک فاز یے رے وک واش ا ایاے ےس سا ےل ےپاوکے هریک لاو خس مالم حب ےک ں وینا رعایت

 .-اگالچ لطف لاک
 رود« ق لوح راس ےک ساہتہ آ تہآرواایلر گہ یارب ہیدو ےن ہلودلادضع دعب ےک تاعتاد نا :ہض کل ور لارض ہجر

 وج ناب ی ےن لودلادقعد حب کس لاد ایگٹ ول ب اج یکدادفب سش م ۸ هرز سرگرم فدا سما ینا
 ںوکول نرخ اپ روا ںیمدوہ ںایئارٹللایلرکو :رصاح اک وگول نا ےن وف لاس ایگدادد شرطیں ودوصےس لم ےل ےک ےنرکوذ زوکں ودرکی رک
 تر و یارک نپ م ایت ںی لسو مے لو اروا یورک اوتےک ناوکں وا ارؤا واک نورکل یم تعاطا ےن
 و سا ےن ںوہنا ایگ قوموں ودرک ٹر اچ ےس اج باو فرط یک ں وربش ےن پا کے :۔یڑپ تہب فرب نایمرد ےک

Uایداھ تپ بیل ساره لو کل  

 ماشذ-ي ات و وس گرین ا ےس ےک وا ب تاچ یک لکو مروا الصا یک ل ورلار ضعوا ارت نب بلخ لا بج... یر قشم کا
 ےب یا قد عقیق بشود کن اے ماقا تپ رکے وک( یتیم رکا یوا ات لش ز وفود نا ا ال تماراک
 شرت ار فان رم آلفا ذات فلا ںی چ ایپ کا مقر نم رای دو شر

 ۳ کس ارد لدار کا طرق یر روا اید ما اترہاب 3 جی لعاب دکورےس غول

 یی یی بلا ےس االب اپ ےنپاوکس نا ےل ےک ےیددادما ےن یز کی لآر قی دعب ںول ےڑھج : اور ر کب لخوا
 ےنرکگ نج ےس مامق ےس فرطیکی وع یز لغ پ ےک ارحب ۔ ںی یوم یک ںایتاڈ رنج ےس سا یکم است لیپ ےس ی ارایگو اور بغا

 اراک ت نم عس فک طی ال شرک بل لیا ایگ مس رص ا ںی نشر اکی اروا



 لا ... تل raq نورلظنارج

 بلا ےن لمس يا قم فا کمتر ا بل کرچ را اب اپ شد تاک لا بلا انچ ایگ رمو

 سا یہ نج نکل ضروام اقارب ا۔الچ نم اکے تشحناصمردا یت روا ۔وہ ہن بایصاککل یم لووارا ےنپا لی ھیر چبر اکر زاپ ےس ہدارا سوگ

 ۱ ۱ ۔اید اکبر اب ےس قشڑوکل چن مار حرط

 خدا طه لو مربا کس رکعت. بلاک سا. اح ہر یک اح ازوا لین
 ےس کج ناردیم لیہ یم سج ایکو بام ےس بحر کو جت اب بہن توق کب لا ںی ےس فوقو لایخ سا ےن ت لضشچیپ روا

 ددری پاپ کس لا دهم الف سای سیم سج یئور یئاب تعارج یوم دی کل ومالخ تام فرص ے وہ ے کام

 دمت کج کک کود سا ےن تارجد تریغ قبلا ت لپ اھت ےن بلطاڑپ انا یھاوکب لڑ اار ون نہا ےج

 راگ ٹچ یگ کاپ رم ےک بلخ ےن بلل ےس روا یک رام تلاش انچ .....توم ںیم کیہ ناريه کب لحألا

 ہک گے ادیب یک لایا ساپ ےک لغو روا سل ب ںی ا ےن بلیغ انچ ۔اڑم کم نیز بلو باک اھکرکچپ ےس ت

 _ اھ یلاجوک نیلا ایج ےنانج ت تسار تسواٹیاوک ادبر ککے س فوخ سا ےن لقدر ۓاج ید اپ کس یوزر شا

 بلع ل اپ ےک اعم وال ول فیس تب یو یک ادواہلیمج نب یکل لا ےن لیتو جو یو ریمل

 کو رلارضع شراب تار راد ادب اپ سلول طمع

 ۱ تیک دت سورت ییا ےک ہار ل

 کرد روا" لب م اناکی یاں نا۔اھت ایگ ویب لے و چود( تقو ےک تافد مر لاو) سونا(... ےک سوارا

 چن انچ ۔ای آں او ےک پورت وقالع یئالسا روی ن تس نارو یا ےک ےن رک یار ومرت ونود رعب ےک پاب ات نی

وو نار ای در کروم وکلا با اکں وکڑلں ونوو ےک یںونامرار گوہر تم ےن نیر
 ید بیغخت کل نس روفعیوکح یمن یا ے نام یک و

سورو سر وا نوا یئاھپ ےک سا ےک کل روضه یش“ نیاریغانچ ۔ایکءدعو کده کار حب ےک اک ر وف ےس اروا
 نوال نب 

ONAدا- یدک نوخ فرطیکں وقالع ےک ما ےک کرا سج درکوم اف مے دک نتسورواای ورک مات 
 نات 2 تی انر

 : الو کاری قبر لا

 نیش نمک اد رپ تن و نر اھ یش یک اب کور نار لکو دووم: ک شم ییا

 ایگ وے یز یت تاب باہ یکے طط ترک ٹاور صایم ان ایہ سامص ای اب ساوکن شک ہادوب ےک ےن ار زدن سوگ

 ںایگرم لی ار

عب ےک ےن م ےک ا اھت ارم ےک یار الاسس روا نا رطب یی ی اتریش یورو. ۰ : تام فروا عمواک کر س ن یورو
 توا رو د

 ےن لا اھ کرت ۔اینب وعده ادا ادا یکم اداھتا میر ےک رکت ہ او وف ے بلحشا ےن سا۔ یک لیک لسو

 ۳ تسلقوکن ادرو رگ ںیہن اور ںی فر ہلباقم ںونارھنا رد کد اچ یب مور ککے رل تم نوش یک نارا کر ھر

 4 نفی 7 یار لے دہ تانے ریت اوو ال سورو ےک رکو روش ےن ںوہا ایگھہادیپ ہرطخربوکں ونارمکحپی ور ےس ںیہ گا د تست

 کن اساں م ستدروروادرو ا انچ ۔ یورک اور مس ےک ےن رکلباقم os مس
 یرآل ورا نقل: یئرم ی ر زر بر وا ںیم وہ ںایئا

 نو مای نیرو بم یکسری اھا ت سکھر ہد روا یوم تاگور ورخ ےک

 یکے ہینططت ن اماں وفود ںوزر یت ا اک اور رکے سد تس اخر کو اربا یم تمدخ یک لوریلادضخو ا ار :یرافر گام گدرو

 ۵ ےکس یارک تہ ر رک ار یول زہ توک ز یاد فارطاوج ار اسپیکر گا یولح ۶ 9



 لوا متر ۳۸۰۰۲ نورظناًراح
 انچ ۔ایدید مچ یرایرگت یم ںویھتاس ےک لاردادرو روا وہ لن بناج یک وفود نا لودلادض انا ایم اپ اپ ےک لورا
 اور ارق رھ ےک نورت داد اڑ یہ لیکن رام ےک کرارگکت یم لوقا لاھ ےک یاو رد ےس ھی داو کی
 اردت اب لار یدک

 ے درکار ےس دبس اوکں وب دیت نام کی( )ایا ار طرت اورو شد رعد ےہ لوضع نہ لودلاراہب دعب ےک ا ٠ئ ء ورو
 رذد لاد کتب ناماسےک لیبل انچ ۔الرکہ حر ہطلم لی تار ۔ایگوہ نادر ےک کت سرد رخام روا یارک ل واک ارش ا ےس درد انچ متن تو حر کے ںوقالع یئالسا تایح اتہدت آی ک۳ )ے کہلا و ےک ںوناملسمہتیحتافاضمد بابساو لامہلمج عل تارک ۰)
 بم تک لاک حفر تل اراک تارا ندا نهم ۔یئیم یرقان مت وق اے ہی
 تاب رک رص یم اک زلط وال جی رپ کک ےس درو رک کیک تمس اخر کت حام نا اتر یاب

 یت ںی روا اض پاک وہاشراپ ں وود ن اےس دوج ہے ےک ہاشداب ںوود ےک لونام را سمیت تو سا : سرمو اتمر وخ کورو
 کرو تہ اک ےس رکی اراک رم نم رب کس اد گو برف صف روز میترا دره سل نا
 کل اے نظروا ککے نما ندا وام ادا اک اس یخ ےس ےب اب )راضی تیک یا کا
 دایرکت لات در

 ۔ ںی آج روا۔ ںیہ رک رت ل اح اکی رذدوگیر کپ منت بناج ید دلا فیس نم یلاماو اپ لم یز گرم یلاوروار 3
 لات شکل مکر ابو دوا لای هام کس لر دارا ناو شوک امت شر وچ ۔اھت یک گاہ دیے ا ےنر چک
 ۶ے سا۔ا ال ھٹا سصقوکبابساو لام ےک شش لئاروا ۔اگل ےن رکہناور نشزایشا یل ددوخروارکف ےس سصھنروا یجزناب تم رک دادا یک ٹن
 ۱ و یر اساس کتیا روا لنت کد کلم نوک یر لاد

 چ اچ یورک سارد کک یوگا شے روک ت یکم لام غخوصنوکک یا ےا بج ...:تسار خرد 1 شوک یر
 یوم ارپ ت رفات ن ایمر ےک لولا فیس ب لاحم اوبا لور لارج رواد کس رے ےک یر ایلر کہ دو اکی یروظنم یکت ساوخرد کا ےن
 سس یونس سیہ تنطاسلایمزو رکی ان هو کش هردو بس پکس ات ما شم ترمدخ یکم یلاوزیزع ےن ر چن رپ یا
 ی ے یقاطنا۔ھٹنب سار کم اک شب ےک ماس: نیکی الاسد اتا درگتصولق ن یر الامر ےس فرط یک زم ود نا ای م
 ۔الاڈ رام وکس ا ےک کل توا یدرکت واہ فالخےک ہم زو ےک تنطاس ےن( ہہ راقم )ندیم انکل ئام
 وک یککیرڈب رکا ماکو یک ا یخ انچ ۔یئوہہ سوچ ت دور ض یکے نرکبطی نیلے نشر وک ارو :ںینا یک یل
 نجچ نیک ویماھ ےک سن نیا تطاسزو۔ یوایم یدام ےن سا یک تک ںاہودوا چپ نشذر چٹ مج ہے" بج روا ۔ایلرکب لطںیہرعم
 ےک ترکی کر را فی کف مم یئاربرس یکم اخیر ڈنامکترشعمرخ الاب کت موکت امہ ےس یا رم یا ےس رک شرک
 f لا دل پچ یک یکے ورک اروا سوی SILL سار طرا اوم اور ند ےل

 ES نام یا کن اسم اب دو( یم گن نارییم کس اتم
 اید ےس د یک اوا ارپ طرح یکن کرل اوتر سری 1

 قر ےنر چک ایل کپ یاد رکو م لاو سیٹیشےنریضیدا۔اوہہنادد فرط یک کلاس قشر هاچ 7 قم اکرم
 تعاطامایپ لم تصرخ یک لودملادضم نج ہلودلاءاہب اچ ما ااو رک جر ںوقالع کد سم اتے ک ہقدروارص نادود شاداب کم ات ںی
 سا اپ ےک باع یاو لولا دعس یئاعملاوئاروا۔ ںوہ اتا ان آل اپ ےک پ آل شہکا اسکات يک بان ل٥ومروارگیر ای دوج یئدرکااپ روا ایک



 لقاح... مالم ۸ ۱ نورظنا رج

 نت دا آرش کلیپ ی از تیوب تست  پآرک گراف نوش

 سلوک ایا پ ےن ر آت واخب ےک کم اق یم ہقر ےنر ون کہ وطن تساوخرد یئوکی کس ا ےن یری ۔ںیشناس یر وج

 (ص یاد دک یافت اشباوخ ب اذعان الا و کروا ۔یلرکودارااکےنرکت دافب ےس ءاق آے پا مم تققفاوم یک

 _ےرکودم یک اوو کی کت ساخر یکت اب سا ےس

 مک رک ںیم تام یک 8 2-2 جر طی عا امف لف روک
 نر ہد لار مس تقد سنیما کلا یغد لازن ےن( تطعلسر زوایر عمر ع )ی ارت رو طب وطن روا جم
 ی یری E LE ترش کج نام آپ

 کے ےک گہ ےس بلع ےک کر شیت ود یک خ یک وک اعل اولا ےہ تاور ےس قرر کروا لا رق ھت. :یگاور یوجو
 قوت کورش تانک یقه هدارا شان رکےن 0 0 7

 ۔ینایگکیا نر چکن یدک دا i کت تے قر ےک کراہت اکر مس

 میک ا ہن ےک نوا یٹورد ےن یک اطا یاد چغانچ ۔ایگناورطخاکد اد ا ساپ ےک یک طا یلاو ےن لاحم اوبا ںو یا زوج برخروا گور

 معراج قوم هرس هک کج تب لو منکر خار کس وک کج وکں وا رع ناروا یکد
 ۔ایلرکو عو اک یی داکوشد کج تو ےن ںوہر کے تتقو لا او لا را و کود

 روا۔ایل ٹولوکو اگ کشلیکر چکر کٹ ےن ںیہ 2 ےگ وہ فورما کلہ نقل روااوہہلباقم سس ص07

 سر سس قهر و ارگ فرج تر لار هل نا ےک یلاماوارکل گئے رکا یا
 لئ ی : یورو مپ بل رکنا اا ےس ےس دارا ےک آی اھل اوبا

 اھت اوہ کب کا ںی رکا لقدوخروا تاک انب ےس''بلق زظ ےک ترف یارک املا ی ل ووا نک: وارا ذاکر وک

 سنی هد بوکس لو تیرماه سوال ایپ رک ی لقا رک مر چک تو سج
 روا درکدیق ہم نام ےنپا ےک کرا وکلا ےن سخی یا ےس سیب ںؤج یاب رکاھکت سفر ار رال ر یکے فرط ل وراپ
 ۔ایگوم شاور قر ےک کلر احلا ید عن الطا یک اوا یاعلی

 کا رغم نسب کنار وا یک روا مدارک ) یش الستقو سا قا ....:تسا ورد یکن کلا ایک نوک رو

 روید لوک قفس لو نان انچ ای ید نکا ےن اعم اوبا ین انچ ۔ کت سساوخردد یکن اےس یلاھڑلاوبا ےن ںوگول نلا۔ےھت دوجوم تزطاسرزو

 يا ناشر هری رب یا هدایت ٦ک اھت اوباروا ییا ےک بابساو لام دالوا کر ویک تقو سنا ایارضق ری ہقر ےن یٹاعللاوبا

 ےس ےک رپ بام او لار ںی کک اکڑ کہ واق ل ترک ےس رک ت ںی م ب اس او لاکا پ کا دایک

 هتس هل کر میز ارگ ب اپس او لا ماتر ویک کرک یی ںی اب یک یلاعماو بچنا یکے وایت کپ آ
 ایک اب فر بلا لنت ای: لاچ ضیممدايدباوجاکل اس قسمت هفس یاعمادارگ او راس

 بقرب کا ایا ےن روات ات ر ییا یانو ےب ےس انکے لسو مے لم لورادرسےک ادا تارا ۳ :تالاعےک گد روا

 قلاب کنترل دوو یک ییغکک نشود نب حاجشوباروا اھت مان ال ادا ہکں یہ یک ئنٹروااوت کشود نب نیم را منکر

 ۳آل یم آپ لا انتج ےس رام توا ےک ےک اوتر ط یک یب ےس مما ےک یا ےس او ےس ر ےک درکورا ےک لاروا قلاب دروا بر تی روا



 حس لترسح مٹالج PAY ۱ نورظیا ترا
 ی7900 بش ےن شارپ یوم ہدایز تخ اب استان اعم اھت درکم یت یم براق او وزم ا ےپااراسدواھت
 ایگ وا فرط کر برای د ےک کپ زاری اچ لاھ

 رکل ایخاکے ر طخ یک رکا ومرض ام یم تمدخ یکہلودملادضحو تا ےک دو ذت ایک وک ٥یوم “ےن رلودنلادعع بج .....:دای رواہلودملادحح
 تاور فرط یک کر ابواب وت یئاپ تافو ےن لور لارض بج رھ اک وہہن بایماکل مر کنی غار سروا اتا کلا زیر

 لر ی یاد لپ فرط یک“ رم هستيم زا هوم

 فّب تدریس نام ابعاد را را کانال ما. کج داد ا اتلاواا
 بجاع دعب ےک گنج زی زوخروا تخم ک یا اوہ انماسانمآ کل وقت ف ورد نيرو ماتم او 'تافاضمریمانچ ایکن اور ےل ےک ےنرک
 فا لو تے ےس یاد روگ لم هک گام ابا ببرد ٦سش گج اوت تب ۔ یہ تکرار قا

 روا یو یک او ا۔وہ لئاد مل سم تع رت ےک مار دا راک ارس تا اقلام کیا لپ
 -یئوہادیپ شئاوخ رک دادفبوکں رھپ یجب ت قلا

 روا ایک اور رکے د خر وفوکن ادعس نب ایمزو ےک تنلعل یتا ےن لا اوہ رپ ہرطخ ےس توقفوہ یت یک اوکل ود ماصم :تساگیدا
 وب تب روااو+ بام اکل ولت لود لا ع عطا اچ ککے کج سارا اپ بسا
 ماچ کل ار ین ےس ےن او وک را یا ے یک سم تم ےس ر

 - یکتا لمسی ےنپا ےن جن وف ا چن انچ ۔ایکرئاود فر یک ںیہ کوی دیار

 ریو فسا انچ لرل تز ےس ا کرا یدک اب لع اجناس زور ماصم ید
 سرچ ےک کس شارع ےس رک کس یا تداعی چو یک ں وہ اون ےک دا یم ی کاک چ ایک اود فرط ک
 ایگ باد بلع روهه نر روس کی ایم اکب جبران« نا ایم لک

 0 2ھ 70 اک ےن رک دایوں وگوادنچ ےن محاقلاولا پا ....: لن 2
 دادا رکا روک اکو ا ےنداب نکیکراو ےراوکرکیھیر گولڈن یک برای بخ م تلاع کت افن ناش یا اچ اچاد
 اکیا زوم تی ول نا سا

 روا راک وہ پ تاب ا یم لوقی فل وفودرو ایچ م اپ اک کاپ ےک ماتوا بحاح ای یزد السد مپ
 رفع هل با سرزد یذ رحب ے اچ ج تکاب ے تت سنی انچ ےاج ادا ایء یب یو او آ
 ایگ تاو حتی تاک

 دا دایک اور هک رنج تم دی کسب راد مک خوف یی: کیاوکودامشا خر ایل نور فرخ... .:کّج لای روار با
 ںیم برع لا ےنر ھوا وہ ورشا الا چین رپ تقد جو یدادعا یک صفا ےس یقافن ایگ آہ ہلباقمر کل عحوفرکاپ مر الطا ےس سا یھب
 ۳ اکران ریوی ی ام کت ادوجواب ےک ار گنیلرگرایتپ ےیل اتم اپ رکے د تام اعناروا مر اج ورنہ وا لی ےس

 ںیہ ںایتا گم چی آ اکہ اور ےل ےک ےن کک نج ےس برکوحتاس ےک ن وف کیاوکی ئاھب ےنپارھچب۔اکس رک پارک یک پت
 وب نوا فرش اب پاک هاشم ید نایب ام یب ے کب نادیم ذهاب ا
 ابر شب قلاب وارد ریدر کلاه رپ سوم ےندداشاوخ یر نگ نرم یک



 لڈاصح .... مت لج ۳۳۳ نورلغنتا را

 سا بلا اب پاس کس نامدار کرج نار پئی روا رک ارب اطول: ےس ےک نار لوہا ات
 مدالاپتافو ےن لددلا فرش بج ہن انچ ۔ےھت جج رش تمدخ یکلودلادم نب ہلودلا فرشرواےج ےگ اب تفرقه فسا

 0 7 اےک ہلودملاءاب ے شاد شا روار اطدبا سیب یک اھپ ںوڈدو ناداں یم لسو م تو سا ہوا شاخ

 ۱ دهن ترم رابط( ماوس بیت یک رانا لول

 یکتیارب له اج یا ودارخاروا_ اید کور ےس هقسوج لو شب ملا لود نا هداشا رفت چ :رآل کوم یکن اړو

 ماقرہاب ےک لکو مروا بر لوے وم ےک سکتا ےک گڑ یت روا یکن تعاس ےن یوتاب نود نا

 خواب ٹوٹے دوجوم سیم لی م تقو ساوج ور روا مو کوهی کت کم ٹا بج ۔ایدرکؤا
 تسدق یکن ارتب یخ

 27 ارکستر ی طی کدو لو رو روا بیر ایکل صاع فرشاکی کی اب راہ کوہ ضاح یم

 -یلانپ کا سی ترامااراد ےن ںولاو ایا راد کیش نا

 نوک اش اوخر وا کور ےس ترکہ اتحد ساوکل سم لا ےن نار صو نوا ایک: وارا کے درک مینا لول... ضرب لوم

 فرٹ ور اچ برا اذیت اوت موہ پاپ توکل خو ادرک دات نا لر رج تیس ی

 فسا لم لاپ ےک نارونہ ےس

 (ےض)ی شرار ےک کک و 0 الط یکت اعقاو نا ۔:تحازم یکی درک

 لا اطم ےس ےھککےک سا ےن ںوضی یک ورشیت کہ خ ےس لم لنا ےنراپ رھپ اوہ یشرکو؟ اپ ےک داپ پورا ترا

 مات باج قرش لکو م بیرت روا ورک کت وکبضاج یک سوم ےک رک ردا بتم وا اے داب ی کر وتت س اوترو یک

 بزارید باوج سرما ارم اما دارا کاپ ےک لشو ریا بق نہاد ردلاوہا نارنج ادای پ

 ۔ایارکر وو دارا کر نر شوراها هل نیا

 .  رواگالچ ای ےک اور دلا ےس ےک ےس رک کھوار اروا ےس رکی کر کارڈ ناول ی انچ ::یبارفایکک نک ی داران ات

 تپ اء اور لاوا یکے دارا سم لب آے ءادردماوبادواد ادب وبا بجرچب۔ اہ داترکک نج ےس دابر ںی لسو التواب کلا ۰

 7 آے رکج چا ھا ےک نار نیہا ےک کب حرم وم وقت
 ۱ را

 ےک لات شید ی یو وب خر اکران اس ےن اس یھب ےن ںوج فی ادوار اطاا اٹ لنک اپ”

 اے کز تیام ےن فلات نا ر فا سوپ نر اوسرب ے زور دار اسد نواایلا کس نم یو روا ارگ امر شا زوم اداب ےگ کا ےل

 ور چکا ےن یک اپ ےک ناک اجار سرواایکراواکر اوف رک ی کے سنی یآےس یم ںیہ دیور خم ےک کلمے ساپ ےک ناوکں ویھتاسےک

 رس ت0 0

 اجاب کید رکن اورم ب یبا یک لب گرگان شاداب اس دا کد 2 : لو تا

 قوا ربط رام ی تاب سانگ سد قبیل اکی رو منو یداپ ناب ایگ الج اغیکے فر نیم کج سا

 کر اید تہ آت آر جب ےک ا ایوب یار ہعلقروا باہساو ا ےس راسروا یارک اک ےس یوی یک وصام پسار( پس یم لقا ےن ییا

 ۔ایگن ا ں ارم

 یولادوارہ طول ھت ےس وہ ےک ہرضاحم کن شرافایم ییا کن ارود سا ....:کشج یکن ارجن روا ییا
 ور لاو کس پن ارم ار



 لوح متر ۱ PAF نور ىءاّترات
 _ سي صظً_صصصسس سس سس
 ایل لپ کسر اوباش 7 اچا ورک رو ادپولاردب نورنچ رھپ ۔ایلرگر قرار ارور گچ دا ید تست اسب نوید ناف لیے ناشتا ی

 شکر عهای یدرگی احمر ید اروم نواب لوید اھت او ایکو رص ایت اکر آت قو لا سر اطدا گورا
 سا در تموکعی کب لعوکل ےن صف( اھکر دق لا شاردا رک تسلط نا
 -یلاپ تافو ۓوہ ےترکتسولع یت باع ےس یارک ت

 بیس نم اهر ںی نیس ں وف اےس قافا۔ایگالچ نیم یتاسےک تعامجج ےسرضشل یارب اطولا 0 لڑوارافرگی کر ہاطولا
 رہاطتاا ےن نر فک اوراد ب ےک گیج بر وخ تکی یا روادید مکا تاب رہاطولا ےن اورد لاول چ انچ اتم شی را”
 روا ےاھڑب مر ب اج را ا درک لوکس ار وار مادرم فر کتی ںورالاس دن روا ویب ےک لئاوک

E 

 یی دامرظشاود سئاپ ےر رم ےک ر کر قم بما یوگا ابا برکت سا وخر دی لم تمدخ یکہ لودلاءاہپ دعب ےک اہ. :تمکم ءادررلاوا
 رب قد راک رک میر اس لا دک لمدد یہ سیا چ ادا چن ۔ںورکت صو یم نار گیں ا ۲
 _ هلل ءاقبلا او وب متضتنطاسو تموککیکن ادونہواایگوہوادرپ ےب ےس تیاردالارگایکبح 22

 "رکی تا ایک وک تاج یک ا ےس ہقر ےن لاری روا ید تست گاف چا ےنہلودلادعس تو سج...:نارتننملورلارعس
 اسم ےک ساروا مواخ اک اوج ٹریک واول ایک کل اتنا ںیم ل رو للہ سش اف ضواع روا يآب لعر ۹ چئاوہلودملادعس الاڈ
 سیف هل تری کت سو ترم کلا تساوی روا ی اھم تم واک کج یکی ا وک اوبا ٹی ےک سااوق مرصنم اک مول
 ر ےک کت سرور باس ژن نت ید توس یک یک یم ن ارغب رک تیپ ےل اے فرط ل راپ
 ۔یئلد ال کتی رکن باص کک یک کردا درک وکےل ےک ےنوہرضاح یم تصدخ رص اد

 نون انچ کتار باج کب اع یس ناک نیک الامر روصان ےپا عوف کد یاسین... مپ بل نیک
 شرف دارم شاپ کس مور هاو تسلیت دا وہ نی فہ واوواروا لا فلو امر ک حق ری رش دب ےک ںویئاڑلر جودو ایلام کت لطف
 چٹ انچ اجل ن رکوادما یکں ول ناوکیکاطارزروگے لس اات فورت )رب تب و نام اد و اکانت
 ےن نیسی ں اوہ ناز یخ بی رقےک یحصام یداورک قع دیدجر ایک وک ےک کیک کک دادب تام ےک از یا ساک
 رب تسلیم دگر روا تفت یار ۔ایگ آپ ہلباقم ےک ںویئ سیم ناروا ایکب ترموکن الا السا سس سا
 : دیگ ب کتی ناو ترک ارات تخ توک وردا ں اہ د ےک کک ام اسیر دب یم بق ات نا مالا
 ےل ب ااو لا ےک یل رکی اات روا ےک آں  بلعر شے رحلت دایک حما واہواروا یک یاب . داتا لام ا ولعولےےہ بلع

 مایا تل دز کس یر فمنئاوبا مو آباد ورک بر نیکو رب ےک ا۔ایدرکءاسو کان کالجوک یاب ےگ ےل رکاھٹا
 باقر کوہ ےس یا ےس ایز ایک کیر ںی ی ارس اودی یک تڈ ےس بلح رکا ہر رکا حسن ےن نیوی انچاد
 نیک هیتر وا ایگ کہ رمت اکہ لع ہرا وو نت اچ اس ا یاری ہر ای ےک بلع تام ےک اک ما ےک نیکو زومآ
 دیر هام

 نان برگ کرہ ان تاب روا ےک ہناورطوطشر پس اپ ےک مور ہاشداپ ےنوولوولدوا لا یغلاوا... اراک مک ے بلع



 لڈارصح ... مئجرلچ ۱ ۳۸۵ نورظن ترا

 رکب ترم سفارت فح مافی مد رداشداب ہک تہ هدیب ےہ بلع فک قرن تر یکی کا طنا ایگوہ

 کلا درک وک کاٹا صایمےک رک دبنعروا بارخوکں وم وا ںوسحو ںوچ روم شات رک اون کر کوہ ناور فرط کب لع ےک

 بلعوواواروا لگا شلوار ذکر کمشیےک یگدردجہو تیانع یکس ا ایک ابقتتا ےس یڑج مرگےن ءواواروا لا او ای بلع مور واشراپ دعب

 ےک ہری تند ما اک ار ایل ٹول ےک رک کر شو صدر نور کیا ماش لک سمیرا دا آیا

 ۱ -ایگالچ لیئاو کلم ےن اد تاسےک یئ اک انخالااپ رات وہ

 ے رکل وزح نکل ودلارعس نب لضحتأوبا ات آۓ با اھت مالغ اک ودلا فیس کج ےن" ولولر صف رعب تاتو نا... و زیور لاروس

 باطخ هک ورا )مک ا ن “رمی او” اعس کد طخ اک مم یاو ی ولع اح ےک ر کف وقوم وک تورو لوک رس اس

 اک الف وز نیل جوی نم بانک: نایک رفت تا ےک ر می او کام کوج شتر کس ورک نور اف

 ۔ س ےس وہ ےس آہ لع ےس یو یک ی واہ کایہ ای رک رکو درک یا ےس ںیم نام واول اردد ات ضیا ادرار

 خب اتیلن کر حرا رم لیک کت رم کا. اھ یم ںوکوا ینا یھب اص ....:یگرایقرگی وو لولروا گن یک اص
 دلو ساک ملت یوم نام لر کا داد وای بک گارد اچ سل او یب ےک اب ےس لیتر

 ےپا پکس وب کس لا لرگ رب کیک روابط نا ےس لکم ی دب یئاوپ اک ا ۔ایلرکر ارگ شم رسالو وک ین
 مان ےنپاروا۔ای آب لعرکاپ تاجضے ریقوواوا۔ ای درک روکودلول اش تچک ےن غاصب ۔اییھکم ای اکے درکار ےس دیقےل دب ےک یدک اب

 ےیل ہیک 7ص, بطرلت ا اگ نی وس ںیم ےراپ ےک ےن رکر فر کروا یاسر ڈیارکے درا رت شع ابات ساتی اک ۱

 تصور کوہ یھ اب ےس وو روا ۔ایلر کم یلسوکراہتقا ےک ا ےک رکے الا یک اوقاو نوکر عم یلاد یل اح ےن ساقی رخ کس کش سس

 رک بہو ردا ےک ڈا ےس ال ےک اج ییا لوا ےس ےس د ےس اچ روا ترور ارم لاو 7 ام اک ےس رکی ار لک تے صم

 ایکو یت کاپ ےک روال یک ایا اپ ےک ںویمور

 ےنپا نرم یلد اح .ایگاچ داد ییہ لام فای اک ںووارا تے اوک با... فک الگو لاو کن ار

 نی زرس کب لعروا۔ ایدہ لک رم زجو ماخ غار اکت اودد تموکع یک ارقوفب ےس ہنام زیبا ۔ییدرکاط عم ےس ا یھب مولی کب لعےس بخاج

 ہدنسآ کل اروا توگو لود یک م وتی ارپ ناب ۔ایلرکض قرب سا ےن یٹالک اد رم نج ناصح ےک یا یہ ر یاب ںیم ےک ںیپ دیبع
 ۱ -اگےاجایکن ایج سی نم ےک تالاع ےکددنت آی کا یج یک یا شپ کلک لا شارو ےن نوش

 تالاع ےک ےنوہ غور شےک ارل ر ڈے ءادردملاویاروا تمولعیکل یشن ب ںیم لم
  انایمرد ےک ماشروا ہے زج( ےھت ےس ہلیقےک نالبک )ےونہ روا( ےھت ےس باک روصحص نرم اع) اتمی, بالکن« لقب

 ےھت ےترکایکادا جا روکن اروا ےتر سم تمولکی قر ےک نادونب ے تیقح یک ایمر گناہ دوا۔ےھت ے وہ لی ہپ ےرانکےک تارفے اہرد

 یاب تراک ن افر دفرت ےس اہ ےن اے لو نر ماسک نا علوم فلج

 جناب ماکارونی یک نارتو: بحب ری رود یئارتتااکل یشن

 نوم ساک یم رگ اید قم ںی ےس اتم ےک ناور نی یکن ادج نئ ادا بسر واتس لک ککے یل انس یک ےک کت سرد

 ددم کرک نم نت عرب بت نماد ملا نهی ) نیر جاطداروا_ نا پد کای

 بار رب لپ مرکب ےگ دایرکت کس مارا اچ قو ضمایر نت بم لی را



 PAY نورلغ نیا راج

 7"( اھ کرا دواک یلخ سیم قر عن سلا داولجکس اپ ےک ہی وہ نی ہلودماءابب رب... لا رک
 بنات کیا اےس بناج یا ےنہلودلااہبچغ انچ - *ںورک وک اراک ےس یں مو
 1 اپ د ےگر گل اسود ے تلاع یا یتش ر اتقا ےک“ ءادررلاونا” رایتخا اک یفس ایس رواروڈ کا یک سورت

 اد سا ام نم ار تا یر لمس را پوان اعاد دلاور یکے اور فرط کل بم نت ارضا سی 7

 وں درحال گچ تفکر ترک کرک آل اپ ےک ساوجوکں وہ ع ناروا موق

 ابدت ےک ورم جک امار رک

 ہت ر٠ سس یم ہکع یک اردا۔ایکوہ لاتا اکءادردملاوبا سیم ٹنل... .تصولعی کد لقم یئاھب ےک ساروا تافو یک ادررلاولا

 رس رس یکے سرہ یک نشوکی کے ن رکل صاح ییرادرس یک یشن: رواےرام اپ تاب تہہ ےن بیس نج دلقم اوہ رقم اکیا

 ر اوبا سم یوم کر جوک ماتم ناروا- یری باج کلمو موکت یا ےن لاق بح لین ن یک یا یکن ا۔اھتادب سی
 ںوگروا وہ لوح یٹایماکک م شناس روا ںودارا نیا ےن اوا لقمرعب ےک یھ پاک رشط یا ے ےس رتا

 ۔لرکگزاشن اے اے پد 1

 یی ساب رد اع ےک لوم سمورا کی کی س اورد ںیم تمر یکہ لودماءاہب ےن دلقم تقو سا... :رضق رب لوم کرلقم

 ےس یورک ع موکت یک کوم ے لود لاءاہ ےب کار ہ اظ ےس می روا یی ئاھپ ےچادعب ےک سار اگں ورکادا خارش ت الاسوک ود

 لود وے وے سوم ےک قد رفس ےگ وہناور بناج یک وم تا ےک دلقمرکوہ رات کنلودرجش انچ ۔درکت یایحیریم
 ےن 2کر الاس یھ رہ بر لا ےہ اپ ےک ارکل نے لسم گود یکی رک اس ےس سا ےن ںوول نج ےس ںیم ںویل ےگ
 1 ناور فرط یر ارغب رکو پر اوسر ی را :اروا۔ایدےد نوک ا ےن دللقم یخ انچ ۔یکت ساوخرد یک کرک ھ کد لاح اکں عاد

 ںیہ لمبے ےن اج ج سرتاسر گن صاحب اتکا

 با E تار کا .: لر رارفباکرلقم
 رہن ےک یئاھپ ےہ ہلورلاءاہب لوط نا۔ وما تاج یس عسلویه لورم اکیا چوم ت عیش یرطف ںیم

 رفت چتر آتی یکں واصم ےک ہلودلاءاہب یم تصدخ یک آے نیا ےن ان ےک لقم۔اھ
 ۔ایاھڑب ھتا یگ لا رداد ہک ورشات رک ت راتو کروا کوک

 ر نافوط ےک رلقم“ "اےک بعاروطبے فرط یک ددلاءاہب وارق کج" لیتر ی ی

 من قروا یر فر کین ی نرو ست شارپ کس کلا ایک وے ےک مات کور

 بر و و وب تعارف را اور ےک ےن کم
 نر ات یار جے اوس ے ویت کت اما ۳ )۔ ۓئاجاھڑ مان اکر اددب ےک ہلورللواہب سم ںوبلمغ(۴) ےک یب جارخ

 ترم ب اطخ اکل ورلا ماج روا ےس اچ یکاطع تحلف یاش ےہ فرط یک ٤ل ودلاءاہیوگدلقم (۳)۔اگوہ کرار لقمرایتفا اکے رک ل وصب ےک یل
 ۔ یہ اہ ےس دوال ےگ روا ن یم روارصمہہفوکب لم( ۵)۔وہ

 ه: وفا رپ تفالف ترا درک کات تم زن یارک یوم وت س ںی ارت : نبق لاکر لقم
 ریا ے فرط ں وراپ نیر رب واد ااش ءا لوو کارا ایرکھچ م ککے رو کک ناطے الا وار کرا

 ب رک رگ بلا لیتر رویت نم یا فتا نرود کا ایگھ تراکل ات اه

 اار



 لڈارضن ....م شلچ ۸۵2 نورظن رج

 _ایگک ا ام ا دلا پی

 لند O PP OSTEO یاب یک نارد
 نری قے رکرکیکے رک ار و چرا ماکو بیم دم امد چوم یک اب چک رک
 ناکر سلب ا تو ےک تار کلا او و بب ارد اہ ا اکے رب اج قو ھر کاوبوکوا کرم نا
 ناو ہلقم ئاچ اھتاہرےن ےن ارخاوہاڈپ سیب تلف ا او یی ھتاوہ الم ےس ناکم ےک سا نئاکم اکیلی ئاھپ ےک سا ایس کک بن یم

 ناراورعروا۔ ادرک اور تی روک وی یک یک ا روا نارددپ روا سفارت ں ویب ےک سسلا۔ اد لیٹر کاجل ےس نانیملا لیوا سیل ناپ ںییکشیک
 و یت اپ ےک یاراوسرارزب دای راس یک ےک تتر روا تاباعتا یر ںی الاب ر

 وا برما ےن اون ایا رج اسکی ادا گی اب بتیسنم نوت سکس لر لو هما شوک. 1 را
 ہروشم رگ نوت لر کی اوکرلقماھڑب فرط یکل سو ھا ےک ںوراو ا ار لوس درک لاھ لقا ٹ و اورا
 باک آدرس بسا دایر لول بید تار یکے نرکک نب ےن 0 نا انا
 ے اس کی اھ ۱ بتیم تب هر نم یکی اک گیا ےن ومت ےس تاب وکی پا ۔ےہ رت انول کور دتا ےس کج ےس یئ
 ےک نیقلرفے یا ایدےد ےسا ںئاد اھت یارک طو رج باپساو لام اک ا 7 ادواایدرکا ہد ےس ریقوک مے ئافس یک ا ےن ددلقع۔ یئچ "یب
 نب یکم یم اطساو دوا ا ایآٹ وال گو دلقمروا_ 3 لاو با یلص روا سس ےیل ےگ ےس ےرسود کیا یکوہہ یگنوخ تہب کں ویھتاس

7-00 

 لار لقم_ یوم اقر اروا یگ لوم ےس ےس ارے ر مود مایک وکب اچ گرط ذی - نت ر لمم کیل

 دلقمازب اب سال محیطی کاتر لب یکدلقمدو۔اوہردص تے ساوکن یس خول فرط کل سومرو لے تاو

 هی لر جم تی لاک قوام سم یرارک یب را اھ کس ادواای آں اپ ےک ییا ارٹل عو

 ۔ے رش میا آے ںیم ںوطد ناک نو تاب سال لوفوددعب ےک ا ایگگا اب ظن ےک ہر طخ دیت آ آ 0 لی سب ےک ےس رع

 قاری سما وت یم کشف س یاو ورک اخر یک شک خوب سا ےن قم ۔اوہرومام نی یک ادوا تند کلی ۹۰ مب
 لاعب مرت بعام یک وتم ویت ےک رم نی لع لقرب ےک ایگ آں وان باریک اسدی فرا
 لا ارش لود نا لول بر دی اه لا ےس یل "یاو اولا بها ام رپ عن 14 یوم شب اق ناوراپورروا

 روا باعا عمق با 3 اف ےس م دی زم کہ اردا ںویئاھپ لوفود نا ےن دلقم....:ہضحیق ری اق واک لقمروارھح نم لیکر
 ہپ روبی وج ےن دھن ب لکیر ۔ تالا بی آد ےس لک لوک ریل ےس یا ایکو ات ا ی ےک

 ریس کت کیک جا اک نب لک یی ےن ید ہددلا بم مج ا لس لایت لود نام اھترالاس
 نالعااکفاصناو لدع شیر شب ےک نل رکرا ان فر گوکں ور کچ وی اسیمروا ےن رکضق یر ہش ےن سلا ۔اھتاتب الت تور ہپ ےن رکا ۔اھتراماس
 _ کار بک ایدارگ

 - 6۱۳۳9 ج) بس اه" لی" سش چرچ .6 ام" یضتسا ترا تارا ازم سن ۰0
f -0۔ےروکج اتع ںی ی اکا بجے اسکن انت یش ضیا ناب". (٥ رلہ )لاکا ےک ر ات کک ی نکہ سین  



 لاارص۔ مت : FAA نورلغ ارا

 نوجوفک 9 و نب ESTEE ییہ لفرط کب اوبا لولا
 رشک رکبولخنکں وفود نا ےن اما لقمہ ناررب ناردد لا ۔ اید ل اکے ر نوال اکے لو ملارد رم کس رک

 قت یا ے کر کرا کوکن ارداایکب ق یت کن ا ےن ہلقم_ ےگ اھپ کوہ کن ا ےس لا گام مان یک ت ےس تببب ےک لق لن کر لقم
 2 0 اگر ال اک ما ایپ فول اب ناعس لا ادرک دوا لام اپ ےس

 در آرڈر ایما

 ےل ےک س وہ اقرب اروا ےن کر وکدادفی۔ یب تب تکو ناش یکی ا .....:وا ریا یر وص ےل ےک دلقم نب شوارتش
 نج میٹ ابا نب دب بان ےک سا۔اھت سیٹ اینا بای او لاب اک ا اھت تو وجو وار اٹاڈب اکل ا ایگادام ہی بج ۔ کرکے ور ںی
 کا یاب ے ےہ ںی ں ووو ماب یت س ی رستو یا ےہ کد رک ورش تمباکو طخ ےس دانہ روھلا فسا بای + بلا فرخ ورم

 نم. نهاد لی شب اگے اجادرکم یر رونا جد آاھد آے سی سا۔ ےس ایگ رک وچ تای زتنروا ب اپس او لای اتچ لق .
 ناطے ادرار اھا چ ےاجایاھٹن یرک یک یب رکو اچ یر لتتم روا ےس آے ڑآروصنٹیا ےاہڑب مدق فالخغےک شا رت ارتب تیس
 اط ےک ےس غو یا ےن یا واک آ تک اد ےک پاب ےپا شرارت بج اک اب رکےد بخت کت مو ازت ےن می را نیر ادب
 نت روا ۔ایوے دوو رم ای ظفروا باہساو لاب فصت ےس لرد کس پاپ سايه سما بگو ج
 اہ رار ےک تاز مے بتی ند نکاح رھا ںیہ ےک یا دعو بار

 اک کک یا یک وارق اپ ےک ںورادرسےک لیے یوکب ےیص نب نت الطا یکدققاد سا :م یک وار قروا یئاھپ ےک لقم
 ےگ ےن رک شککےنارکت ہلاصم یک اپ لوس مت اپ ےک سادارق نب رونا کک ت قد سارا کر اظ یھی داد ایگ رک

 کا یم اکا را ےہ یک رادار ھتاسے کروایا اپ یرواد یم شات نصر رخ ال
 شرف سیر قرون وصل تو لا ر8 7/۸00 آلت لود تو له انچ وم رو لرد

 -ںیئگیہارآفع ںیم کے چت سند. لا انب اک رکرز گنج یک طے رک شزاس یم سی آےن شا رقروا نس

 روا نی اوہارڑکک اھپ ےس رڈ ےک یکدف رگ صنم اچ ۔ یورک الطاوکار قن بروی کتا یا ےس ک :رارف کرار رب روصتم
 ایگوہ باقر بابساو لام ےراسرواایگل یم ںوناکم ےک دارق نج برون رک لاو لار قرپ_ عود بيمار ایکب ق ات ےن لار

 ان بابسد دهد تیر ناقض وکک کای

 ناب ی کے رکا ایک اور فرط یکی ارم کر ےک لقوم ےن اقم نب شا رقم 9, :ںیگج کل ورلاءاہب روا وارق
 یادم سفر یب فالف کس لیتو جو لار نت: نرو اب بکس لورم اره راک
 ب یاو رس اک ں ولنا تنو یا کیک کک ےس م انتا ےس دب ےک کر تک یت ورس اخ زول لوم اھ تے ساوکل یت. دم اپیل ےس

 اچ کب تم جوا ےک کسب لطیفے ماش کک ۔ایدرک عورت ئل ےک باتری حس لا یکتا تی یانی
 ےہ یاس ایگ لر کر افر کو ورک اب بکن مت روا لوک ابد دا ترک سا اگ دکور اک ا ید ےد تسلی یہا ےن سا

 تستر نسل 7ا یھب یم ہعتاو سا۔ یئوہرٹیھکرٹ ےس ںویخغاب ےک  یسایع تاود شی ہفوکف ارطا جانچ ۔یکراجت عوف ینا راہود ےنرھغفٹی دعب
 ایل ٹول بابساد لام رات ورم اکن اروااباہڑب مدق فرط یک قےک هی منم رجب لا ایرکرا رک روال اش پس یو

 -تس دان ات س لاکا اھا ن اتع تروا نابسحت سس لو ضم... ۱۳۲: رج ) یا تک ات يک ا نک ںی ل...

 رع وتد کرلو غانا لاک یر ومد ےک ل2یدتاپ۔-.)9



 لواص مت ۳۸۹ نورلظنم را

 تناقض سطل لب تسلیت لا دیک تراک لوارقسع ره... طیف اکں ہار

 ایگ کے رایت ںی ف یوو وت یری وکی کا کوہ لاو ںیہ فوکےک تم انتو تم ازم کہ نل وا چاچ اقر جو ذلو ای ےس

 گل وصورظف ام تندرو لوس کس لار گر فک ییا ۔ یوم تسال وار ترب ےک گیم نورو ت

 هرس نم کت ملکی دکل ےس رص یلو مکاح۔۔ایکوہ لاقتا اکی گپبا سی بس۵ رھپ ..... لانا اک وارق راف ) یا
 ترکی ار تر بش سا یھبک اے رسوددب ےک ا ۔ایگوہ یل اقرپ ہو دوا الڈرام ےسا ےک کت واب فالخےک سا ےن یل لس ھن

 لس لا ےنپا تمدلی کشا ےن بلع یا یل الکنادرم نم اص کک تاہم

 پکن ابا قیام زوال ناسا قورت. یب ضم ین یب نیشن اقلاوا
 اپ لک نت مک اقلاو ا اٹڑباکل ا انہ لاررکو ید اک وب وصےک ںاہو روا ایگ لچر صمر کوہ تصخر ے سا اس اک ارت نب لولا فیس

 نی نا اش نک ماقالا انچ ۔یئد ےد توم ازم لم مارا ایوکب ا ےک سا ےنرصم یلاو اح دعب ےک سا۔اوہاڑب رکا مٹ ون روا
 لار اکر ات پ تیم یکہ کمی ادارت ن یم نسب یاد ہاروا ےن رکی رہ حزب ھتاسےک او روا ایگ اچ اپ ےک یئاط حارج نب حرم

 لامار تہب رکن اض ےن لا ذوق یخ یک اورم او مکا حال ےن رکا ےس بقا ےک ء۱ نما یماءہروااب داربھشرکالب سیم مرے ہکوکع قل اوبا ےن

 م تمرض کک کمار ایک چ ار رخ وار ایی جو تک شکار بیل بم یکح شلوار گے د تاودو

 اپ ءانب ا ےن کیلا ھا شمروا لوس. فر طناز لیم افطار نل سارداقہفباغ۔اوہ بای اپ

 : ۱ ۔اید لاک ےس لام ےس

 ے٤ا ی تاب یس ش چا رجب ےک سالار سزدانپا ےسا ےن یار قیم الوادعب ےک سا ..: سا قر عزو تی مکا اقلاوإا

 یو مہاظلاوا۔ایدرکاپ+ ےہ سم فوکروادادل بابساو لام اک ا کے رک اخ یکن ابر یا ن ادقم کیارواایلر کرام کوک ار کوم تخم

 -تازو یگیىوإ نیہلودلا فرش عب ےک یگ کنللادی ار

 دل عقیل کاپ دوم کیا یاب بیس کوب وز ےک گر کلم 4 :جو کی وزمم کک یللادب وم

 ادا لوس رکن شب ےس بناج یک اوکہودلا فرش انہ زر: لپ کلا یو داتا ارم ےک راہب بتقط م واخر بکرا کد

 ھا ۵ ۔ات کمان رم اتلاوبا تنلطاسریزو یش تفلت ا یئکوہ نئ نا یکم ار بکوا' ںوکر رحب ےک ںونوے ڈو ھت

 یمن ےس داد مداری روا قلاب تنطعاسلا ہوا کاکو ےس ار یکے ےس اچ لگتے روادفب ےن یارخان. ۔:ترگاےدادفإ مما ااو

 تبع کنار مای نوود کیا ابر بے مار تتاو تزوکں وگول نا ےن سااھقدوجوم وارق دن تو لا ےگ وہہناور فرط یک

 دادقإ ب ترذم یکن ا دام چاچ نایک ار ییئاو ےک کم شوقد تنمروا کت رذطم ماغر ین ےن نوبت کاري کت دیک

 ۱ دم لای ےہ کد ۵ دقادپ-یکلچ اپ ےک لول وای لاو
 لس بلاط لای رقمی نایمرد ےک ںیپولعوواںویسارع شیفوکرب ےک سا ....:خرایشا ےس فو اک مم انا

 قبال کرد اپ سنا نرگس د لائک او اوک ارق شیخ داد کا اک

 گلاب هک ماتم کا ا تالاع

 لک دا سرو( یوم )رز ناسا ےن ارت ولار تح ل ی. : روا یر اقر کک ن املس زو ےک شارت

 تست بت.



 لوا صح... مارل ۳۹۰ نورا

 نین ہدبےک تانک سم تصدخ یکی اص اح اوبا لش ناوت الباب کے ہ ہم نروس کل ا ۔ایلرکرار گا تہ ندوگاکل سوم ےس فرط کپ اب ےک سا
 (N اراک ام دوا حارقوکں نا ےن زار قد < تم فی وا س رای اپ ےک بتیس تم ات
 اے راس ےک اےک کری کوک ا ےن سنن ٹی وک ؤارقج کر رقم نام ج ب نا ےک ن ر ای سر وب اعم
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 کرسی نزن: تو ےک وہ ھے ےک باب دم ےک وا رف برک شو :ترساگل وب کس هریفو لی و کارت
 هم کف ںی نادم کیا بی رقے ار نرم شیر تفاوت بیر

 ایل و روا بایساو اما اسکی روا یو تلک وا رقراکرخ آ یئوہ یئاڑلیکن اسم ڑباھت یک مس نہ نار تام ےک شارت
 ی کا ۳ و یا ا اترے نر

 ی کیا نم وچ کتا اک 2ک اسی اچ اپ
 و تعاطا یکت طالخ مکمل یوادب تطالقارادرکآک نت ےن شوق ایکو ا دواجرکل وکی وکں قلع ضوےےک ا ےن ںوج تازہ تیرج
 دم اکیا

 ید نوبت ےک وارق اذن ایک اڑ نایمرد ےک اتو دس اوج روا ؤارت لیس راے رگ... : کج یک جاق ر واد او« وارق

 ی ارح ب ین ایتغلاوباراورم اک اخ ایک یوکے لسم ےل ےک ےب اتم ےک ںوگول نا ےن وارق یا ید رکا حور یزارد تسدرپ ںوقالع
 ہرا گراد و !یکانچ - اینم گو ادا اروا ی کز اہ زام ےس ری رھ یک: سید ےن سا اھقرو آک نج الاس رپ کیا
 اکو لب ورق آق و 7ترا ںی ںیہ لیک ونوورہاپ ےک وک کے ےک کمک ناتو ےک رک تر مروا
 ےن ارة اچ ایکب تک ار قذ هدر م ےک کوک ئاج یکرابنار کوچ فوکل اد گنج فا تقو ےک تاررکاو بان فوخ ایا

 یر کاش سون روا ترور اهم ےس ور 71 ارگ اهر هریک ط کھا بار گلاب
 _ایرگض قرب راباا لا

 شب یوم نایاب رخ اک می بیس رم بت کل ار الت ج لاس یادعب ےک ا کج لا زوار روا ل شوب

 در لنوو شرب سو | آش وی ہیلطنطت لام انچ ۓ آر ارا کے روق کاو

 لات انس لار دارت اکی دیت ےس ی نا۔ ےس ںھراوجو ب رت ےک لکم علت ر تچ ےک ںودرک.: نشین نوا
 یک ا ٹر قاضی ےک کوم ن ولا ات سش ہن ےک ےہ زب تیت اقا ےک یا لب یراق وااق یا یک ان ناک نا ما

 لا ےن کا انچ اپل ےک تسای رو تصولحےس یگاھب ےنپاےس د کن التب نکالا کوم نب لبا باک ا مون اع

 ۔ایررا اپ راکٹ

 مک ست | هد را
 نب نسئوا ےن ارق بع یا ین ایمرد ےک ہلودللریصنوا شا رقرذایئآٹ گنج تبوفحس قاقنا۔ ایبک ےہ ےک دوا اھ ےس ےس لای

 ( ٣ا یر لج )ےھت انی بی رے ا ےنرشا نی.



 لاص مھترلج ۳۹۱ نلوردن ا

 راو سا ی را لقوا ےس اچ ایک اپ روک“ کرا یاو نوم ب نشا رکی کام رارق رم ت اب یار ایل
 خاک ناجی تاپ ناجا روا نا تل ا برگر ات نا

 ۔ایدوکر نر ںیم تو

 هی اولاد لگو ا ذس لات انچ ۔ یہ ورش تب اکو ھخ شی عم یاس لا ره/ ےک سا : کوھ اک کلا
 شن ورا ایر ۔اوہرضاح لم ل ےک ےک اےک ن

 تیا

 یک وارا

 ا یا
 رکہلاوحےک ساوکں وک سا ےن شو ارقین ںیمرا شو

 لوی ےک سرد اک وج روا کی دہ دب ھتاس ےک لا ےن ںوگول نا سیم ےتسدار۔ ۓئوہ شاور جل ےک ےن رکے نا ھ ےک کیو

 شا قر وا یی اروا ناک نم نسئاولا ےس تاب جو نا اب لیست کس خدا لک حرکات زا قاب

 ۔یئگہادیپ یکدیشکد جج ن

 وال دلار نایب ےک ن ازز نار و کت وہ تاحتاو ا :فالتخا ے وار قروادتمماکل | دار
 نل ما شیر روال عود لاک بکن ارد اب ےک ںوفود نال شیر تان ہہی ببح ۔ایگوہ ایپ اگ ناینرد رک لآ

 نامیلس ےٹ ےنپا ےن یساارچن انچ ۔یکت ساوخرد دریا. نورمن ورا شا. .... یر ۰ص
 ایالتم' کوہ جت بس ےک بسروا یش اب تمب جل ےک دم یکل ا یھب لودر رنو ناب نوا یاد ایگ ےک کی

 یب گنج ے فی ا شد لر مرام دا ےک لا۔ایگوہہایسو ک کرک لوو وت یر گ ۲ اے راب دداا اروا ب

 _ ےگ لج تارے فرط ی پاوا ف ی روا ۔ ال ےہ ے گج ےن ںود ہری یر وہ اڑ رتاوت کت ن

 ہت اے ایل کس رد ےن ںویھتارس ےک لئاکوبا یئاھب ےک ساری گر خیپوکں لا رود یا :یریعرب یک لب یا

 ۔ای وب نوک ن دنا ےس اہ ہت نت ےئاپ ہن ایکو رام میخ ےنپادھتاس ےک ںویمددنچ ےک یتا یاب لاو" شرف

 ںویردا گو یک اےس مادآل اک زاروا ایآ اپ ےک سار کوہ عش ےس ہعتاو سا کا اب اکیا :یئاپ ددوا یدنہرظ یک
 ےگ ےن وہ لپ فرطس سارگپ ب رعب ںوند ےڑوھایدرکروماماکوگوادنچ را تشنگی اراک لر سم ل 17

 اچ يدا نر رک کت سوکت سایر هربودوآی اروا- بو مس سار ھپ برع یہی کے سہ لاش سا ےن لاک یئاب ےک

 رکےن تعی یک رادر بام فو تعاطاروا۔یئد ےد سٹ ھتاپ ےک ساروڈ گاہ یکت سای رو تمولعرکےد تاجنحس فیلکمت یک ردنہ ظذ ل ؤاف
 -ایگ آں یئاو ےنرکی زار یم تموکاراد یہا شئر قیم انچ ۔اید ا ییا فرط ککے

 2ق لا یت مت اکے مالعا تالف کوج یکی ریس اسب وا لایا لیپ ےس تاغقا لا: :فالتخا اکی رساسب روا لا

 ۔ یی درک ورش کرا تاج کریس اسب مت ار ےن لی. یی جدوہادیپ لب یو تہب ےل سا ںی دادقب توا
 ےک رک ترمون ارور دری کلوب کل LE گرا
 نایک ےک ناپ

 پی ۰ ص7 کج گیریم روا لا
 ےہ کر وا اوہ راح ںی تمرض یک یر اہ ھتاس ےک دو پورمگک یا اکر ینا ای گ7 یہاو رپ تعلسو تمول ارگ تان یر
 1 ےک ےن ر کمان اکر ش لاع کیاروا وف کیا پ دس اغوا کت یخ یک د قاب کا

 رک اصناو لر س ناروا ایل نکے تڈ ےک وا رواہ رک ات سار یکی ایا ےن یری



 لڈا جرج ۳۹۲ نورلغ ارا

 نا توتر TT Oy ی اوروارارف کلا ر
 ےک ارغب رک ل کے لی ند کیاریغ انچ کے کرکے ای تانے دنبودیق اس تور کاور کن ی تک

 ہپ نال یاد یتزربزےاوکں ورادر بنچ ےک مے ا کاش تابناک یہ سیتی ارگ وبا اب کس یا داور
 نان لو نا بت یقین لا قرار لاو ےس تفالمروا رن لپ ےس یشزارق ےن ںوگول ناچ انچ ۔ایکر رقم
 ےک اھل ہد جی یز زیا اگں ولچت سین ئاد یدنماضرذ یشوبر کرک ایہ نقشاک تاب ساوکش شارقےس شا ایک ےک نل یاو
 کل ورق ل تب لرد شتاب سیم لم کی رک خر راهرو واک ںیئاراپ انا

 دنچ رواایار بے مات او تزعتیاہنوکس ا ےنش لئاکولا قت ایا ناپ ےک لالا ںیم لکو م وار تب ج ی انچ :ی لرگعن 1: شار
 لر کور گلی ا ےب کورن کا ادرک و ماہ ی نار کی اوکں وگول

 را شہ حارجہعلقوکل وا رقاب ےس اردا ف ےس اپ پا تموکعےن ناردب نب رق ج :فالخا ںی لب کس ناردپ

 روا ایگوہ یئاپ ےس لادلقم ای اکں ا۔ ادرک رک لکم یتا ےک روف ئڑب کیا لی ہ7٣ ٣٣۶ے دارا کس قارت رای درک نہر ظا

 واتر اکر ےک یا انچ ۔اوہاریپ مف نکے س لاو برق یورک وکےۓ ل ےک ےنرکازاسےس لا لپ کس عن شلوار
 ترکان شرق لا مترا کک روا یگ کب تست دا کا اقا ارگ ول فرطیکل مکرر و
 یر اد نقی رکن ارحا روا کول نورت آتا ےک ناروا رز ناس ےس برم” شیر قہ ےک یا ایل ٹول سی تار
 ۔ ادرک وکف رط یکق ار ک رایتل ناں تروم

 لاو قوم تست کش اد بکر ےس( ریلخ یاو ) بیس نب ب لاک انچ ..: تراما یکن اددب نیم ر
 لام متر کلیک حر ارس رد بد وتوکس ار له لک شک برن لب نت بقا ےک سا قو اریک اب
 ےک رشت ی ےک ناو ۔ ںی نم ےک نا ے لع ےک کا اد نیقوکن ااک تاب سا ےن یکاس اچکم اپ اکی کرادرنارف) تع طا یچاوک
 ےگ مجرب تاطاسو تبمولعں ون اپ ےک شیر ےس تلہ وجد نا۔اھ اد کچ فورم یم ناتسزوخ ںوند نا ترا کلر اچ- ےگ یاب
 ۳ 71 اروا

 ل شاک ا ا لاتا شش تام کی رتا نفاق خو لول 0 سه رک یا... :تافو کش ارت
 انشا زجر + اک بک فرخ ابر لہ

 اب 1 زوم و هر ۳

 یردرارذو تعالی اپ کیی لرغط نادا ےن ناردب نب شیرق...:تععاطارامہظ ا ےس کیب لخط اک یم
 ایل وو اگر کشایکس اےک کار گوکم عت لا کلم اردا ایک شاپ خم ات وبوس ات تیارو کادر ترقی اے
 لا ےن ناطلس ایکو مرضا ںیم ته 2 یا متر کا انچ ۔ایدےم نا ےسا ےن ناطلس۔ یگ تک پک یب لرخط ناطلخ رخ یگدقاو سا
 -یگدیدورابود تموکحیکں وو صصےک سا ےساروا یکی ئازفاتزع ایک

 سس ارب ےس ماد ےس یادی ادوار کلا یر... لا کلم اروا یریساسب

 ۔ںیرظالہ(۵۸ ے3 “رجم استاک ندیم علت 0



 لااص مت ۳۹۳ ِ ۰ نورظنا رج

 2 زعم شیٹد ہلو دار وے جو یکن شر یل سس یر یساسب ہی انچ ۔اھتایک وک ناول کی

 لاج ناک یت دلانا ےن مئاقضیخ ےل سا۔ےہ بناج رع ن الیہ ییا نک یت یک ممولعم ےس یر ذ یک

 توا یب لرخلناطلس رواہ اد تال اد ناردب نب لر بج یخ انچ... تععاطا یکرصم مح روا تاع تنکی راہب
 یار آکر عم لٹر اینس اترتا س ےک سا یھپ یشو ہلودلارو۔اوہارٹیکل کن ن رک زوکں وگولنا:یکریساسہ قت ایگوہ ضق ےس روط لوقممر خب مس

 خورش لا یھب ن رایف لئارھڑا۔ تگ نام یوں وراز یوم تلک تیز تیم ں ویا ےک ناوک روا یر قوناپ لو

 تع اطار اھت لس ےس قا سا ےن ںوکول نا اھ ڑب ہبطخ اکم ان ےک یبرعمیضیلخر صنتس روا ایآت یس ںیم دیق لکو کرج یر اب _یررک

 ںیہن اور ںیم واں ویا ےک اروا شبر ایکراہظا اکی وے سا ےن ر یف یی رام کس باکس روا 7

 کف رط حر اعد ےس بو یک فت رکا میت لوط یم وادب ےک کیپ لرخلع ناطلس ...:دادفپ لئازوا کیب لرخط
 گچ کی کتار ےک کب لطب ایت زو اک یب لرخط ناطلسوج یکددنکفک کلا یکے طس ےک ءا ورا کر زوے ےن مئاتزیغازہ_ںیگ

 توا داد خا تیم رولا ن اطلس کے س ےہ بس اما ہل ۔ے یر فیلتر وار ایل ترکی رس کیب لرخط ناطلعس

 کس نیر ژ وار خب تالار ادووخ رو ںسدرک ۱

 بی لر ناف چک کس ته لی لند وہ ن ےن تاب وکی پا ....یگاور لم یکل خط
 ھب ۔ایک وکرکے بای او لاباس تہب ےس یت نرم روا يک اے اے کور صامم کت ری رگنواایدرک وکب اج یکل سم ےن

 ہہ رضا ےک سا دھتاس ےک ء سرا ران نار کک ھ نا یلجکن ہت اتخلا حہ ےک یارک یکم رعنا حا ع

 نپا می زاوب ناطلس )ایکن وکب اج یک یکے زاد ےس کی ل رغم ناطاسر عب ےس سا ....:کج اگل وک روا و یاش

 ینا ایک اور ےل ےک ےنرکف نج حس بر فری ون بس دز را راک هک وفردادادما کری نب یو یئاوب

 ےک ی نایک ن ادیم یک گج ےس ناروا ایک مج ںوب ےن عوف اش یخ انچ۔ےھت کر ش( رہ ) ڈرو لاب ای اروا شوب لبر رع ںوہ ع

 دل سر ی۷ پی پ27

 بسرازب تس شف کت عطار ابا ٰنکشرروا رت روا ایگ چ ںیہاو یب لرغط اطلس حب ے ساا۔ ت اطا کس یشن روا شر

کیپ لگرغط ناطلس نان ۔ کت ساوخرد یک یٹاعم ےس طس ےک اروا ایکن اور رنو کیا اپ ےن
 روا درک او ںایطلخ یک وفود نا ےن 

 لگا یئاعمر گوہر ضاح ںیم ہتمرخ یکفیلخ ےس اھل ےس اتکر سس شان تاک تماضر وص اکا کے ںی ےس داب ےک کرایہ

 ۱ الو تا سکس یاهو رک ال قوری نم لادن ایگد+ناور بناج گی کراسی چ انچ ےس م

وال ےک نلا ےن کیب لرغط ناطلسرپ تساوخرد یکں یشوروا شیر ....:ی 00 شرق
 یاشار ام

 لر کت کر اذ ایگھہادیپ ہرطخاکں وناج یناوکش یف روا ںیشٹو ےس سٹ ایکہناوروگر بیگ نب بسر ےئل ےک ارام

 یک ں وفود سا ےن ناطلس۔ایھک سی راہرو ےک نئاطلسوکروصنملوردلاءاہب ےب جہا ےن ںیڈدرواوکرفمش نب دلا ہوا دیسلولا ےس فرطینا ےن

 تی یر تی رب نیل لی لرد رزم وبوصےک ںوکول:نراےک رکروصت یر او گن اگر شام

 بهر لک شروا 9 ورواپ راپا

 چ یکی پف هل راس ناب.
 ( ٣یف رل )ریشہ ےک “برود نا کہ چ “وردم ےن ییا ےک نورظ ا...



 لقاسح . مچ rer نورلظں اترا

 بسر اھت یک کیک لا ممتا رب لاعب کاایک راک رکا و” ےن ناطلخ کوہ غراف ےس ہں ا... یکرا
 لرمخط ناطلسروا ۔ ےگ گی مھو (ر ھا کوہ ےس رتا ونود ۔ایار ڈ ےس توربو توس یاش اردا کر ےک جب الطا کد آی کن اطلسوک

 ناور رز ںی لودر ای جوکب اج یکراخ ےھت ۓ آش تاک ںیروا مر ں ورش گج کے س بو یک او سا ےن کی

 ا دک کس مر فرو ارم مه شا سم روت ئے تہ روا ۔ایلرک 9

 ما ارا ےک تس ا بکر ملا ےھت ید مروا ںیروئ یم حر لس تم ها هدر زآک 8 :ہیطخ کا اجوکل ای مارا

 لکو ران ن اطلس یک مقر ناما کاروی د کھر ےس ماع کوک ارا ےک ناطلس چ انچ ۔ یک شش افس کیش ںاہ یکں وگول یئاب ےن لان

 لٹر ۳۹ دعت اوج تر می فو یک وا بم درب کس کا عادات ار اب ساکن وصال فرار

 ۱ ۔اوہ لٹار شدارفب

 کی لرخط ناطاس ۔ایکج یوکب ناج یک تواب ےس لکو مے یلای میلا ربا یت هو فک رسا روا نکس لو کل ات

 یھب ن ہفیلخ اکن وم کا ناب رایی روا درو وکیلی ییا ےک تلخ شلاق تواخب وک یتا رر بخل ےک تس زا یکم یم ربا ےن

 قربا دای ابقتسا ےس کتے اب ےس یر نکن نطاسلارمزو ںاہچ ایگ آں باو ساپ ےک ناطلس میم اربن انچ ۔اید ےک تاریک

 ۔ایلرکور صا کری مومن. نو ایل تومور

 را یا ت چ ۔ یکے س اوغرو یک کا ے سه( لر لاو) فن سند عقرب ےک سج... ہطبق ی لکو م ولآ
 2ت نود نا۔ ی درک لاو ےک ترا قریب لای یکی لقروا ےس زاورو علوی دناباول وام ری اب

 _ایدارآولیلق

 یل اڑ لپ بناج یکل سم ےک رکرایت یف تقو یادو یک ربت یک اوکک یب لرخطناطلس بج: رار رنو لاتی راب

 نااضمر ہہ ےس یا ایکس دکل اي چ لک نیک بت فکس نا ال رگ و ورک کراس کریس ی و

 ۔ایلرکدر صام اکس ا شیٹ ناردہروااب د لب لا گی لرغط ن العا روا ھل تس اراک ن ارج گتقافر کر شویم

 مه های رد او بس رب تو لا و ادخب تفالق راد ریس لب سا. :لمرم دادخباکی رسا

 یب زور وا کریس اسب روا اگل شیئادربشےنہا ےل سالم ایک چم کت ہک ےس ےس کرم ایت ےک یارک اق ایل رکہ اط شر ادخب
 سارق لب ام ےک کر اسب مکس خو اش ارام اي میت فر نور ےک دادفب رکا ادب تیص تابان نکا

 اھت ہل اتم ےک لورسود تنطلسااربزوو اسلا

 لار از شرب عابران سیر اب کد ین... نا شر واضح دارخب
 وکف یب ہ3 قی اھت الف 2 ار لا اره ریمل ام ری کن رکے جد یب ےن ءاس لا تر - ۓتاھڑب یم نا ذادظافلاےک لمار

 ار تشریفات ریو درو ادای برادری یارک ویر پ ےن سہ نو: تل ۱

 ایاشملاقبایساو لات. |

 طرف ار ی ا نار نم یی ےن قیقارعلادیمی کا ھکیداوہدمآربرکوہراوس سفر فنی لخ 7 :یر ارل زورو غغ ۱

 ال تہب رہپ تاب سوگ یر اسب نود جاں جاو تال ارادروااب دےد نساوکں وفد نا ےن شیر قغ انچ یدرگتساوقرد یکن یھب

 روارطیخرداایدرکلاوتےک ییزساسب وک سر لا سری زوزکھچ ےن شیر قخ انچ ۔اھتایکو ام ےس ہفیلخ ف الغ ےک سا ےن ںوود نا گویکی کت

 ںییروا 2



 لۃاح... میل ۳۹۵ نورظ ا
 ادرک اوات تطاس زوے یر ایہ وار ی تاتو ار یب ارام

 روا لایت لای ای درکت اددشاعش دحھتاس ےک گن شام دازاپ ےنپاوکمئاہفیلخ ےن رت رت ...:رارقے داد غبار یال
 ایم اف ےس اےک ساروام ہیکل این یئاھپ ےپا کج لرفط اطلس کک کل اہیب ۔ایلر کرایا مایق تاک ومان شی دعح دتا سک ما
 ایدرکراکنا یا ںونود نارکود جیپ او شرارفب تالار د میل کاچ مي رت رقروا ریس ابن لا- نوا بنا یدارفرا

 رادآک نابیش نہر دیگ اھب ےدادفب یر اشارہ دعت یک ذو ام رکا مخی کرے اب ياھ دب م دق فرط کن ارے کی لر
 درک روش اتکا یار وادار خذ ااو

 رکو اکک ولس نسخ اک ایک اورول کر نب مم وبا ماما سماپ ےک نادرب نج شر ٹک یب لرخط ن اطلس :یب او یک لوی گز
 * شو پر تم انچ ۔ۓ آل دادفبوکں وفود نادحقتاس ےنپارواےرکادایب رک تار تاس ےک یر گن نوان نالا ی کب ؟ناطلسرواظغ|
 « ےس دوا ۔ایگوہہناور یقارعتیمیغیلخرداابدرکراکنا ےس سا ےن شزابمرگجولیرک؟ ش یہ رب ھتاس ےک فبلغ مک ایک ھا ابدا اب ےس
 ۔یکتمدخدجب یکم ا اخ ےن اوہرزگےس فرطیکل ہہی یردب ہی ںاہچایکرایخا سار اک فر

 فتا تمایل ام زن فرش نادر نوا ےل ےک ےل ےس ہغیلخ اوہ مولعی بجوکناطلس :تاقا لم یک یلخروا نال

 فیض کی آل کت فا علم اساس کس لار و یک ر م ب صول او باب را ےک یخ ب الآداب اہ اےک رض حرا وو
 ۔ںیہ ےییاج ےگ دنب منت ادیب یم تالاع ا

 ېی فرط یک بق اھت برتر کرم ابلاغ نا کی رخ ن اطلس حب ےک ٠اک اروا کنج ےس ی راہ

 ست تراک بار یو روک وک نارد ےک ایک و ےک زی نوا اپ اقدام لا
 گج ناری رکو رہی ےک لاروا ریس اب روا زکات را لک لوس ناف 1 اےت وہ ےس

 ۔ئجے رام شرک من ییرواےنڑلرکل لوکی روا ے ارم

 سارا. ایا کنش نیس یو لاتا کن ادب نہ رت م یگ ثا تہ :تافو کن اردب نب 0 7

 سا تم رک رت مکس او ےل ےک شرکا شان مے رصتم اک شہدا آن یم زاد کوہ عل تا
 هک تم ۳ رانا شو ۵۳سال ۳ ا تا اچ

 ات تے وس و زا ترس یہ تنم
 روا ورم نارنج ریو بت تلکس ناروا و ع_ تسلوکں وکول نا ےن ناطلس جم انچ ےھت رادربنابرف ےک تم ےک

 ایک رھپ ےک رک ں وک یا وا خب چن انچا یورک ناروا خب تال اراد تیمسںورٹنجج یولنوکں وشال

 ھر اینکر صا اک او ایکن توپ بلر شے کوم لاد شرق مولا فر مم ات ئ0 تم وا بلا
 هاي باب ماش کک ںی ا لتپ ےس یاد ایلرکہ ر اکے نالسرا پلا نیب شنی لچ لاو رک ٹا رصامم ےس ساری
 ایاولجکس اپ ےک شیت مه ےب باطلا ۔ ارم طب جور هات دا مر مادر لار کس هرم کب لع ۶
 هات ارکان نا کب علف نا ےگ یہ درک اد ےک پ آر مش پے آپ بلوک بلک تگ داور گرگ
 ےک کرب ےزاورد ےن بلع لئ اچپپ بیتی کک بلعرمش ر نب مب ج



 لزا مارل ۳۷ نورلف ى اًراج

 کیاروا 7 اکے ول یت تاود) مواغ قاقفنادعب نودچاب رش سال وا ارم ےک یا ننی او ی ناک حل 4 بلعرش 5
 بایساو لایک یاسر ق ایل ۸ ار قس فون ناج مداغر یدرکت مطب سیف یا فا( تسدهر
 وانا یھب و اک ار نر رایج درگ کیس قفس نت ئار روا *9دارق ن بہلودلا دب لک ات نادر جر
 درک اعلان لیوان کر یب تہب ۔ایگک رک ںی
 لس ارور ۔ یئدد یگ یھب نورمن کودک لا تارا نکنم. سلب تاک شارٹ
 ایکو مرکز ابا یئالروا ےن وہ آمر گشپں وفود تقو سا یک ئارآفصےن ںوفد برقی رش کیا ایآل یم کی ناردیم ارتتا ےک ر
 ایکقلاعم ےس ےرسود کیا کت لام شش ںی آن ایمرد ےک لورا ایگ اچ ساپ کس وار اع یارک کے رک فمر نب ناردب قت
 ۔ایگالچ لسؤمیش تیس ناددب یئاھب پا وار قر
 نو لاو )بقا اصن نم و بیر ببس بای زاپود نایک نرو شر : :لّجن رپ لار وا شنا ۳
 نار اوہ ناور فرط کرا... ےس ےک م اق کدر یک رکا رمقب شئایل ٹولےسا ےک کرامت کتا اپ ےتالع ےک ںی یئ اء نج

 شوق دمو کان گل شدھپ بسم انچ ۔یگدال گیل ٹولےاروا ےن ول بناج یکرانار کا افت ادب با یکرھت بقا
 ےن راونسوکت لا یئوہ یڑلبی کرانا ۔ ےک ڈلن ےس ہج قت وجواب ےک ترکی ک وفرگےھتڑب ےل ےک یلوکرس یک فن ےک رک ش خوف ارب ںی ںی روا
 ۱ گو ورم

 تعال ند رکے آے توک مکس یا روا ایک اپ ےک لی گفت ناصنم رب ےک ا تع اطا یر ایات لم
 یورک تے تا رر اٹک وفودوکتصوکحی کل یب دااھڑپ ہبطخ اک مان ےک لا فک دا

 رص ارواب فرط یک نیت ےک رک رکاب زن نر دعب ےک او نا... نر کد لقم نب نار
 وہ یا کن اسکے نار ۔ یکن اور سی وف ہلہاقم ےک ںوروآہلھہ ےن یا اھت کن ارم ندرت شارپ ناسالم
 ےن اہے یا یو تاک دذ کل ولار یر نزارکت رو گی + تستر طی یب ا.
 _ایگتادر فرط کس ا رکا ھٹاہرصاومار وف ی تب رقس سم یار ئاھباکل لاک یر قر ےسا نارود یا ۔اید لنکن

 دملک فارطا اوا ضورتف اکں وول نا بج ۔اتاتہ ر لورد ییا ب رک iG ناشی یں وک وو رک اک ں ولا را تن

 اکو نا. ات ایگ اھپ ےس فوخ ےک ہدرگ رس اار لاو ی ناب تم رکے ورم یکن لا ےن نیکی اطلس ذن ایکوہ زوایت ےس
 نارنان دوا لات ےک لادداایدرکریقرکاچ ےن ںیم نہ ےک کر افر سا ےن دون اطلس اوہ رام ںیم تمرض یوو ن اطلس قو نب ناس ارادرس
 وای ژاکت زا کاش راک اپ درد کس گاه نار ارت کول قاب لاک لر ب شی نا۔ایدرکااب بدوابتوک
 ٦ ٭ ۔یرکورٹناپ
 ناسا بوت اه عج وف یش انچ ۔ ںیہن اور سیم وف ۓ ل ےک ےنال سی ںشوہوکن ا ےن دونچناطس 7 :تملم ای ںی رات
 رٹننودعب  لا_تساک» ۳و دادید کز گج تس نام لاوروا ایم اقا لش نایفصا ےن رکا ےس شی نا ۔اید لاک گم
 ۱ ی فرطک امر بکس زر پوکت یاکل وات ات ناروا دہ
 ے شاد نادر انا برزو نایک مقر اب شم ناب رذ آف پورمکیاےک نا....: نایاب ذی دات ات

 مرچ اھا لب باک ماتم لا...( ۳۵۸ ۹دلج )اھل دلایا ا ےنرھ ا نیا...



 لارج... مرج 4 نورلغ نات .
 ون لورم هو تان شرق لی ئازفا تزعبوخ۔ےہرظوفتےس تاداسفےک ناودنتآ کے س لایخ ا یکں وکرت
 ۱ 7 اء یورام ٹول یو روا۔یکۃتاورپ یئارذ یک نا

 ےا روا سو لاو یبہ غارم گولیب سب حج ےل انادرواروصن٥ شازکوک قوی ۔ےت رادرسراچ ےک ںوگولنا....:راد صر اج ےک لیول رات ات
 ںنورنا۔ رکو رص اک اروا ھکالچ فرت کے پ دک یا ےس ع نار چک تندر ابراز رب تی

 ۔ایدانداگن الوج کرت دم اتحوروایرگر نور رے ںوکے اتری دک کہ نہ لا العرا ےس

 بااج گیم راف ےس یا کتاب اقمنا۔ایکک وس یجب یھیمت نداری... یا تا ےک ںیہ راجا
 نااروشتو رحب ےک ی اروا ےۓوہ رو آل مت شی > جم رپ زون ررحإ ےک ا اپ ودرکےک اد کراس ارواب

 مکی کں کول قاپ ےس سا۔ ایورکل ےک کلمے رادرس بس ےک بسروا۔ےت نما ادارقو بیر کیا اعتراف رتی او
 _ ہر نت ےس فوخیس ناج ںیم بااوجو فارط ایف ان ۔ ایگوہ مکر زا ۳

 مدت فرط یکل سم تافاضم ںوقالعد کی ر اکب رک وبا الت نيرو پر اکں وک .....: یا ۹ لوقراع درگ ر اکب راک

 و ئاماکوکں ودرکش ہلمت ایکو اہددرپ یر ودر یدک دشتی ا

 ایوب ا ا و

 تی 2 ہت تے تے
 0 -ص- 7 ککے وواو وک یک روم مکس. لوک اون لو لايه ب ناریل ز یا
 ۔ںییگاور ںی وف یرافر کوا بقانت کن اےس لو دلاری: نامی نانچ ےگ وہ زت مم ںوقالعےک فر

 رو کک یکن ا سی وف ذات یئرسود کیا ےن لو یل شزارقرعوا....: اس ںوکزت سیم وف یکن اممیلسروا وارق
 رک برا ارگ فسرمنس ںوک راک 2 ےن ما انچایدرکل الت تعامل کوچک ود
 ای درکب او نوار ذی _ ی زی باپ گر بازه تقاطع مود کراس

 1 دن ناطق کرک پاس هر ور. :تیسلمتا لوک کار
 رخ کوک وک رک یک رات یکے نرام ناوفڑپ ںوک ےن شیرق ایکو اڑپ شہ یعقوب ےن ںوکرت تقو صو ان ۔ایگڑچ لپ ےئل ےک

 : لا شارق ا اگل ےن رکرلکیکے لان کد تلودو لام یکط رش ےن ںوگول ن اکا ےک تو اج
 ہ ہلباقم ےک کب تھ عوف پا ود وی مالا یک اوکو رت اھڑب مرق بج یکل سم ےس فرط یب سود ےن ںوکرت ات فورصم ںیہ لوح

TT |لب تست تارا برو و ماشين کس ےس تیک رند  

 رک رگ و لاو مش کای بسا لباس ای اب ےس ار ےک ترف رکو راوی یا ٥ شارق ..:رارفاکں ا ۳

 لات یی ول لجن ای دنس رکی نا دوخ وا اگل ھت اپ ےک نار زو لام دع ے روا نام سولی مگت اروپ زءتارہاوج درک
 - نادر تساورد یکددم لم تمردغ یک ورادرصد کروا بروار ھا دی ع نب

 اط ےن ںولد ہل یک وچ یک وکرم کرک رک موم ہد ےک رکل مم اح یلاماکےن ںوکزن ... کرت ںیم لم
 تاب ےک مت مس لورم نادر ہا لو تیز ہزدرب آی کن ا ےس و یگ ایلرکءر عو اکے ید تاودو باس تم ےس رخ یک اه تق



 لزامح .. مچرلج ۳۹۸ نورظنما جراح

 لول ہا کوہ فورم ےن رک ل وص وے اروا ایک اب جواز اي« لوص ی بایت ندا یخ لاری ےس
 -الاڈراموکبس ےگ کر تج سر شاید رل کی اراک کاتا روم مو کک

 سم لم شپ روزہ یم ۳ہ فسم رکو ریت گووتی عںالطا یکی اوکں وت یہ ےک نا بج... ماع یک اک ل کوم یا
 2ت - 7< یک ولی اکر رکرازاب اک اع گیل تن وو راپروا۔ شے مایا اب
 دل طناب فیفا ہبطخاکما ےک ہفیلخ ےن ںوگول نادعب مع لایک ول وات _پورگ
 ۔ے رے رہ لکو کال لایک ےس

 کں وگول نا یم تصد یک یب لرخط ناطلس ےن نادرم لو لار وا وبہلودلا لالج کک ...:: تییاکش ی الطاوکک یب لرغط
 Lari سنا درد روا مادقے رام گلیرکی مات رسک ودلالالج ےن کی لرخ'ناطلس یم انچ ۔ںییھگا یت ایش یکں وت از

 یگان لو دلارو یک یمن یکہناور سیہ وف ےل ےک یلوکرس یکں وگول نا بی رقنی ےل گاھپ ناج فوخردایکاپ ب داسض اپ سآ
 2 مز او مت ناک یدحرس مخاید کوررکید تاودو لام وکن ا ےن مایک راکں وقالع ے راہ مادغے رک لری هک ک

 _ ےک یو رکرودے لول مے راہوں وول ناکں وم ررر ر توک ں وکولی ابرق یم یی درب لٹدامچ کاکو رکا داتا

 یر اک لیون ایکو ہہناوروکک رکی کل وارق ےک رک ترم ںی ووی ز نزن لود کس لا... گهر 19 ںی
 اروا لوس ےنپا سیر کر ایددوا ےس آہ فرط کز عا ل توو ون یر خر وک ں وک ےب باج یک کوم ےس کد ایکو مشرک ساب

 کم آگلوورچ- کو رهصاق ےک دادیا اپ کس قو وا لا ںورادرس

 ]کج زب ر نوخروا تک کم مت NES یک ں وکر روا شارت او نایضمر هاب... گچ ی وگژروا شرت

 ےس ںوب م یوم تاکو وکر وت ایک متر کنی کپ ےن ھ ےن برعبجرھچبرگکلای رکا اپی ےس ہچ روم ےک نا ےن ںیوکرتوکن مر ع لیپ ۔یتر
 لو ںولوتقم ےن رکشل ےک ےس رام کک لو راز تگ ےرام ادرس یئارگیئان ےک ںوک یوم ورش یک زیر نوخ یخ انچ ایک بق اھتاکن ا

 چرا اروا یک اکر کیر اید رک فا تسل ےس کر ھم لا ےن ںوک ایگ لچ یک نیو اترکب قت اکن ا وار اہدرگہناوردادقب تال ارد
 -ایگالچ لسوم یار قروا۔ ےک پن اج رذآر کان راز اپاک ی گراف گل اروا ےک فرط کدر نارا ےک کاب و

 گر وا ےناج رکن وکے جو یک ار َئاھب ےک لا ےس ںاوروا' نیر صاحم ےک ناردب بام ...ربھ اک وار ت تب روا لور لاری
 راک ین کس الو لايه را ںیہ کک کپ لاج اک دک اک ےس ی یڑب یک ار کل ود )وا او سم ںونود
 کولر اوت یکت یاکش ےس پاب سا سیار تاچ اید ےک سا ربارب ےک ںویدب یٹپاہن روا ۔ایکس ین ارب کک ولس نص
 مع یب ینا ےن ار لک رگ درگ اروا ےگ 7 اپ ےک سوار لام ےک و رلارہیص ےب ےک کاایک تاور ید آ
 درز ات ا ےس و دلار صف یل کیا ئل ےک ارد یئاھپ ےپاوکن یم واورمزج اھت انی درارہ ییٹیکوچ ےدناہب ےک

 “لم یم یکن ادب یئاھب ےپا جن وف کر سوددوا کہن اور ےل ےک ےرصاحعےک ےرمزج عوف کیا ےن وار طر نی اکناررپ

 ترابری حق نیل کس اع ےس اروا ایک کیدو رعب ےک اا یکے رک وک
 ارث درگز اوت ےک ںوگولناوا نیم لولا ید اپ اک بے دےد نیک ےس ی اروا ےگ ںیم نقی لا ے رورلاریصت

 _ئک ءاطعرانی دراربہددفپ ےسرہےک ی یک اوک

 نمو ا ےن وار ای آل اپ ےک ورق مع اٹ اک ار لاک ادب سی ۳۲۵ دعا کس تاحقاو عا... :تسافو یکن ادب



 لزاص مت ۳۹۹ نورظن
 ےک ےس ات ےک ناک یی ا رت رک صاحپےک کب رم جن وفا ل۔ یئگ کل ال کے کب ےہ شش رت
 اید لاراب م ارم لک ےس ےس الت ےس ادای آے

 یس ںی روا برک ےس ب رغ اق ےس قہ ہکوج اھت اک نک نب فار بیس اوہارپ تیرھنہ کج کار روا ب
 تو یا نت نت عاری درام کل اس کمپ تیک بی چ اچ جا و یر یکے لودلا لالچ ایک( تل یر
 ناور ےک تہ رکے س ب ردا اوما ره ساکت گرام سی روم ےس اد اھ ناپ ےک شارت لوم
 ص9 7 ھروا بابساو لام ےک لا ایبق یت ار روا ہار قر لپ لوم تکو ا نرم صوت یم
 , یس

eیے اچ اپ ےک  TE E TAیش  

 یو دراھ پ رکےت واخ فالظ ےک لودلا لالجوکں وکرت وادب ےن ار قر ھا لرد رص ای اک وارق یت یی وااوہ تاور ےل ےک یوم
 دلفرکاپ نیغ رانا لاا داور ےک رک عربا ایآ خر جج ےس ساوکلد دلا لالج یا ۰

 -. لر ین کرسر را ےس ترٹک یک فہد دلا لالج اوہ ہار ےگ ےک ےنای رانا ےس تی ۔رگی شب ہا در

 وید وا یک یک ح اطا یکہ و دلا لالج ےن شور قردا یکے کر مئاق دت آں وفود رخ انچ دار ای گود
 ےن با

 تالاحکس لوثار کس طلسم ام زودوجوم

 و کا سن یاری مدد کنی وا لی. نیت وا لس

 ہی ۔ےتوہ اد ےن ددیپ ےس اس لک دادی ماغپاک افر وا۔ایگوہ ۃعفیرفےس لود ناج۔ گپ پک اظ کپ اب ےک ںوفود ناس ۳4

 ۔یک رکی داش ےس ر وت ن ںام یک وفود نادعب ےک تر کیا ایگ پ اباکن اس ےج یہ نبی گا ںوود

 ناب هات نیل باک موا ایلرک یف رب تنطلس یبرامس ےن سا۔اھتنو زر انچ کیاروفعت... :ینلاروارپ لی رواروفعت

 ۶ص -- 7 یاد اگ ےن رک یجب رجم یکن رک وک وفد ناےس شر یے رک و 7
 الا ڈرا وک ےن نتسڈ ینا ۔ وراپ یک روطعرکے دن ات

 نس دب ےک یا یر تیز لاک اس کی ۔ ایر رقت ےس سا سیم ےلص ےک ترف یا ےس کار... : لی ماروا نت

 ۳ یر نو لب ی کیل ایر چاچ ورک الج فرط یکی اردرود ییا تیس ں ویب وفود ےک اے فو ےک ناج ینا ےن
 اے و یر طے لے قاس روا ایکو مکا شٹاجرکی اش یکرداپ ی ایل نت لما

 اکر کم مای کت سررسید کر یتسزے یک ؟دااپ - اتار یت لدا

 یٹارھتد خیر ےس و یک کمی کں ارواای درک اف ب مولتو کل اتت خب هارد لطف رب ناب کند نا :تسواکی لیس

 - لر ترم لب یا تا لاپ بدرع ککے اے ےک کنج ےس ی ریال سارا لیشبج۔ یگ رک

 ۳۹ت فر )بیر ۰ کا ےھت انا 0



 وا وے... شک جا سس لڈاص متل foe نورلف اترا
 مراقب ج کک یب سی ادوخروا- کروم کر مت تسولکج اطاعت یرضاحرنیغ یناوکم اخ کیا ےن یا انچ
 93 سا اشداپ س نا لو یلایماکےا یم وہ لا ایک تے کر ات سٹ وفورابودروایآں باو زلط ترک ٹا تسکقراکرخ آ۔اہر فورصم
 ایکو آکا سش مور ےک رک و لول وا ےن ےک لہو دوا ۔ایلرکض تا ےک یہایماکپ ککے ک ناروا الاڈرک

 یے ےس ال مالعا ےس یش اوج ںی ہداطعےک ہو رگ ا ۔اھیلرکضق ےن ییشیپ کل ےک نراظلب یکے ناز نا :موثرافاب
 2 یا ۔ ںیہ یراغلب لوڈدیب روا ںیہ رپ تفاسے یہود ب ر ئے مہر یم ے ام ےک ناک

 کل ایم بم یک تصور مود است رقت اھت ترس دا لداع لی. :تصوکع یک ںیاںراروا نی
 وارا ےس لہ نادئاش یئاش ےن یا۔یھشگرب تول تخیل یب ی نو ایران ته تفسیر نی لب
 لت اج سٹہ یا ے فرط یکت سول اھتانھچ وک اہ لا ےس ہضق ےک ںوفاملسم ےن سٹ ےہ شی جد یب ۔اھتایکدقلعانپاےس ےداب اش یئان
 _ایلانبدزاپ لایادروارب دناکتصوکحو تاود یقپادوا۔ رک ل اش س ںوہ امم ام تپاوکس ا ےن لوامرا۔اھترمقمہب اظ! ےک از پکس نا فارس

 ںیئاراداش اب اقتاپ ید ۔ یم تقی رف سادوا لپ باج یکل ئافیم ییہ یکں ونامرادعب ںوفوےڑوھت :ناع لای روا لا لا قم
 شرم ی یموررعب ےک ےنرم ےک لاروا ۔اید ٹنوھکال اک ون ام ارکل ےن ںونود تلف لاحم زور کیان اچ هک تیمی لس

 ساب داف لا. وب آل شرم نوا >0 یف وکل ایم دعب ےک سا ۔الرکر قہ ےس لئافم ےن وفا ارک فال
 اک ا ےنپاابد لاڈ سم لی ےک کارگل و لام دوا ںومام ےپاروا۔یک یھت ےپا تمولعدعب ےک لوا لام ےن سا ۔اھت لئی مان یب 6
 رادرب تسدے تصای رو تصور وا (ایتد کر تل تیا ج رےک کب لطوک یش یکہاشداب اس )یئویب یکی ادحب ےک ایات سیم حرص ساہکس
 ۔ایدرکن وو الج فرط کے ےب گکیارکد یب رامکل ا روا ۔ایکر و ئاچ

 ےس اف ت اچن ےس تمواکاچ ےس یک ا ےسا ہدعت آک ایک دارا کے( پا مطار حب ےک یا... ایم دوا 72 نار
 ںویوددعب ےک ےناج لج ےک نب مطا روا ۔ایکودعواکے ن آی جادوخرداایکدنادر فرط کمد کیا ےس تہب ےک کر ایت یکہ یل و توگذ ند کیو مب

 لاس تہیوکں وگول نا ےس بل طا جانچ ۔ یک روف یکی ا ےس یی ق کرک بر طا اید یل ےک یک ساوکپ ورک یا لو خب وا
 ۱ ۔اگآ ےن راھپ وک ویو دہپ ےنرکل وزھڑیکل افیج رپ ردروا یئاچب نج یٹپار کد تود

 ید درد اچ مے پک کا بام بر طب مے دارای پسار: واھھ اک کب
 تطاسو تموکعے اس ا رطب بحر یر یگہاندد کرت روا ۔ایدرکر اکا ےس تہاشداب ےن ہنکمر مک ایاولب ےل ےک تنطاسو تمولقر وا ایگدئاور

 ات تستر نورد نیو کا کل وز
 اید رک ن العااک ی ورحم یک اقم روا یف ےس ںیم یتا یارو ڈ گا یک صو ماظن ا ےن مادغ ےک پاپ ےک لا ....: نیت وارد کم

 ےک لئاطیم _ لب بیعت کن ویا تورها گی نورد تک اوم ورش ی شود رگ نر دال ام لا
 فورصم لک کر مو اشداب کیا کلو دردا اڑ انر کا ماساکف یل جب ے یکھ ملا فئاوط لوں ویمور ۔ایگیل ٹولوکرایرھگےک ںویماع
 سا خانچ ۔ابآل کک یرقان“ نیطنط تست مر قیک رک شو کں وراد ریما چن انچ ۔ےھک ر راج روا اقوامو ا کو نگہ
 ے وج لر یک ا سی۲ دور )ہک یوچا ی رکی داش ےس کلم یک سرکار لس س تاپا توک کمرے

 شئایا ےک یعماک ا حا تقضووش شر مہا لم اک عم غ کس یہ ظافلا سج ےن دوجوم سا ےراوہ....٭9-(۴۹۸فسہرلج )خا نیا اکا ےک.
 سا کت شرت رو کش ارگ اگوہدن تسردضراعاک لو تل تان ایکس چی دب رواہ ینیکاداسلھکت قلخ یک ا ےن سج ایکو قال
 ( دوگڈناوا )ےہ فالخےک مج تا یھچق ساکت رابعردا کس یش



 لر متر ۱ fel ع نوردلغن بار

 _یئگوہراورپ تو ےس تموککو تدطسےئل

 - .توافب < بتا لعاب شیک ورخے مور فالخےک نیطعھے نا یئان سان دعب ےک سی.....:توافب یک ان
 ےک نیر کرت رساک اداکار ام انی کرت آ.ںیموہ ںایئاڑلیکن اسی یکن اور ںی وفےل ےک ی لوکی م یک ا ےن نیل یورک
 ۔ےئ وہ شتض باوا یصنس ےک روادید جا

 نین با ند کیآےس ہتطنطت لیا. ںیمن آر ہیطتطت لاس ںاتنکرنچ یک ویمہر مریم عا ....:تصامش کل وصول طط
 وک ا ےن ملس ای یہ اپ ےک شیر ب ملک دم اہ روا ۔ایلر کار گوکن نس نیا ےنرہلف یاد ۔ایگوہانم اس اھ اوہ ایگ نر کراکشود قو سش ےس
 لحد ست شرق ملت عادل او ٹر ش ےپا ےن نیست نالی درک دم اگے درک اےک ناکہ رک

 ۱ ایرو رص ای اک تروا ایکو

 ۔ںیدرک او ےک شیر تن مک لاین یر اس ےک علم ےن سادرم نک جٹ نکہ ب اغوروا غل اسدعب ںونو ےڑوھج... : ر یکم بلع ولف
 یک ا ےن ناطاس ایک اور ےس ےک یی د عر الطا کب لع یم تمر خ یک اطا ات اٹباک یھب یکن اطاس کج وکم ائ اربا هام
 نب نب ریمنب او اب ےسا روا ایکن وکف رط یکن ارم ےن مکس عب ےک یکایک اتع کریگا نیرو نوکر نیب ےک سئاروا یر کر وطن تار

 ۱ لاو کس اکم ان ےک سارا کر کل وقت تعاطا یکت مو نا یر او تا

 م نخ ایر کور صا اک ادا یک تک وف نشر ےن ع ددا فش مم عر کز کرم
 اول فرط کک کم چا ےس یزید تابت یوم تکا رت ن مک اکرخ روا کوہ یئاڑٹیکن اسکی انچایآب ہل اتم ےکرکب تر م سی وف لن
 کتے نوار مایکب لطوردم رسم لا سهل

 ےس عماد بحال نیا ںیم تار سایاھڑم مر فرط یکن ارح ےک سا ےہ املرکودارا اکے ید رکہلاوج ےک ںوکر وک طنز یضاق ےک ںار
 ےک ناروا یصاقرواایلرک وک شیےک کرامو موہن یش ےس اروا کہ رص اھ اک ن اتر حب ےک اکا مع تو یرقروا سوار يک 0

 ۱ ٠ یدک لاا
 ے لق ے یب رز کا قلا راکل مر یت نب تا نجف ضا لورا رخت :ہلورلا شرٹ ھوا 9 قد ریجن کم اط

 ناچ انچ ۔یکت ساوخرد ایان رکاج سم تشطاع نماد ےک سر کیاےک لی: ۔یئوہادیپ تلے ناردب نیب رھپ یاو یاسر کاب
 -ایدرگ نل اوج ترازو نادم کانپ! ےا ےن 2 اصن لاول لو ہلا رح ں ارج ۔ ایگالچ بلع لود لار ی ئاٹچ ۔یکدےرددانپ وک ا ےن ںی

 ارد اپ ےک اور م نہلو دلا ھٹ والی درک وا اکس ا ےن ہلودلار تب ےس رھپ ....:ترازوروا تاز ایتا ےک ہلو لا
 لول تایل و زر نروصت نر ادا و سمةضبجر دا گزار ےس ےس ہک ےک ترازوی اوا یکے سلو دلار

 ین تر ۔ کوہ ہن بایماکر گنوہ ہناور لم بق افت ناور کار وا ۔ ایک وکف رط یکدادخب ےن ہلود اف انچ ۔ایلاواب ےس ےک تسرازووک
 ۔ایدرکاطع ترا زوددہع شد ۵۳ ےن مئاقہفیلخاوہ لئاو شاد تفاوت

 رولت فی رو با ویو بی دادقب الخ یم روات ن اطلس اک تارک یب لرغط تقوا. عت رازورود

 یزقزیتراٗلوت اند یا تلف ک کن اہی ۔ایگایکررقمی او د روا يا هرکی وز نرود ترازو لا ی اب تسدازو کی

 دهد زد ہا سم کار ےن یدتتہغیلقخ انچ ۔یئکس مرچ ےک :اش کلم ناطلاسروڈ گا یکت نطلسروا۔اھیڑ پ تفالخ تن



 لتاصح. مثل مہ ۰ نورلف اتر اج

 -ایدرگل دزحصپ تیباکش یک ول کلا مان

 ےن کیلا اظ ین انچ یوارکی اغ مت اب روا ایک کپ ےک کالا م اظ یش نابن لولا دیش اٹباک ی ار :ہلودلا فنی ہلودلا ری
 ے ترازووربع حمل دعب ےک سا۔ایکاطعح ترازو ۃدہعوکلددلا دیمع بب ےک لا ےن یکن فبلغ کش اغ یکی اے یز تتل
 کش انس یک راز اروا یا ر یک “یھ نیں تصرخ یک ی تت یلخ ےن کیللا ماظن تنطاسلارمزوروا واش کلم ناطلس۔ایدرکریق ےک کف رو
 لب تصدخ یکک نام اظف مم ناہصارکےن دفو رکا یکاہ ری یی کوے دا رے فیلکت یکدیقوکں گول نا ےن یر ارم

 0 0 ی0 7 ٤

 0 7 “گرا کل ورلار تے اش کک نافاس :نارھحاکرکراپ دلودلارخ
 میگی یکے ناونبہس اکم مان ےک نلاطلسروا نھ ہبطخ کما: ےنچا دعب ےک ناطلسروا تیل نینجیوکک کم ےس تڈ ےک اورم نکا

 لی رپ پارک وام نجات بی یکسری دل لاو لک. :گنج یکن او ہم نجارواہلودلارخت

 نا ےیپ ےس تاو یا ایک اور ےل ےک کمک کلو ہلا روک اھت یاد اکن یدرام لاع کولیوج) یم ناکی کن قر یمارسبرارجرکنشا ییا ےن ناطلس
 ددم قرن را کد ماد م م لودلا فرش ہا رآف رط یک ری اس را شورا کر کی ری ےس اورم
 - یی دید ار واروصص' کپ مچ ںیم ےلصص ےک کولس ساون رک

 هک اپ لب فارس اولا یخ راک مرا سش ون ءان ا ےنہلودلا فرش انچ ....:رارفروادح آی کہ لودملا فرش
 ےس زی ادر ورازا تک روا گم یا بام کے ترکہ رپ کیک یک ن اورم نہا کک رک اما اکرما ا ہلودارھف اھتاوہ

 لو تست لھ کرج هرس اکن ارس تل بر رکو اوہ تو ےک تار انچ کلنگ وا کر
 بیاد کلاس لول یک یو لر رک دخل ورا فرش مس تون لوک تباپساد لب کن

 ےس دی ران اتا سی ےناج ید توم اکے اچ ککے بے رکا کر ولجا اپ ے یر یما ےنرہلودللا فرش .. :یئاعم ال ودلا فرش

 رافایم ےل ےک ہرصضاحم ےن لو لار او: بم یکہقر ےس رعآہلو دلا فرشرواایلرکروظتم کت ساو خرد سا ےن یار یماازپل۔ںوہراتوک

 درلو دلا فی باک ارواب زم نہر وتلو لا اہ ادا ااوق لاش یم ںوااع ےک نادم نیا کک تقو سنا نشر افایمایکخ وکف رط یکن ھت
 کج اعڑب مدت بناج یک الخ ےن ہور روا ئے فرط کنار ښی ت

 مو لا تصرف ایگایلر کہ صامم لی ھمآ اک ورا فرش کج بر تب وکء اش کم ناطلس تقو سج. . ر لم اکہ اش کلم

 فرط ی اردو جلب تار ۔ایکہ اور اکر ولر کے د ناک یک اوفا یلامک توک( یتا کی گز دون اطلس لوالا کرلا) رثنسنپ لورا

 ال کپ ناروا ےئل مم بسےک بسرواایگ آل ہئاد تا ےک نادر جن انچایکانم اسے نار بما ےھت ےہ را

 فرط یکن وقالع ےک ہلودلا فرش تاس ےک وفا کب اکر نا ناطلس ....: یخ ںی یکن اطلس فرط یک وقالع ےک ہلو دلا فرش
 207 ایت نا دورو ی ی لت اہے ے رم اےک د آو ولا فرش کتاب زدہ بت زاوا فر ۃنفرروا۔اھڑب

 ےس لو دلا فرغ ےک کاما م اط نہ کک فای وک ظا ج ےک تو تے یا اھت ایک ا ی کب ایسا لامار اس اھت ایک لکا ے مڑ ےک یا
 روا ناپ ددې چاچا ام تزاجا یک یر ضاح ںیم یاش راپ رد ےک رگروصآ عامر فو کیا دلها فرش یورک ورش تب کو طخ

 ایگ پل مم تمدخ یکک للادی ونتمرکوہ ہناورے پدر رها کس هرکی صا نکلا

 هرس ورا یاب ےس بم اچ یک ارد ادرک م ناطاس راپ ہووک ا ےن کاری :یئافص چ رز ےک کم ابی وم



 لاارصح مرج م۳ نور
 تو لت ہا و در دھو یتتھج و یہ رش

 کان کای روی ۔اھتای ےہ دن زروااھخ اک اھب ےس دم آگ نج دوا گنج ہقباسرب کوہ راوسر جات اڑوھکوو کیا ںیم ںوڑوھکن اے شی

 فرش اچ امر ماتو لاحم ےب تموت یک لو ض و اے اروا یک ےس سا ےن ناطلس لاحرہب۔اھت انک ش حب ےس ساڑوھک

 ۔ایگوہ لوقش روا فورصم میپ سش یا ایت اوہ اڈہ نہر یوا سنن نلاطلسروا ایگ ول باج یک لسو مل ورلا

 ںیہ ےک رکن اھ زع اک یب لرخط اطلسکوج تااحےک شمع و امہ ....٠تصولع یک لس نی یو اربا تافو یک یل قی کلم
 ےب اےک لد چا یا یکم شبا رند ارت دام عج مش دہ دواھت ایک کےن ںی وینا فرط یکں وقالع در سیب

 لری طاها ارقام باک ارج یک ایک تتوم مایا ل ا یاد کےھت ےڑوچچ سین رط یک وپ ےن یتا
 ان ا)- سا ايکن ایم نکس تاک نادر کا ایج یل نکے لوروآل راس اه مرق با

 برن تی ض الاسوکل یت نب ملسلودلا فرش ے۔ ےس رع کیا( یک اط نل کاھ) یٹور کور. نیا نم نامللرواہلودلا فرش
 با ج تروصصایکےن رکا دادن روا اگل امی تب ا ےنرلودلا فرش وف ایمر کض قرب یکتا ےن شما نام بشن اچ دقترگارلم

 ےک یھب ناطاس بسود لوہا درک یش یک اطنا سچ وج رؤا ںوہرادربنام رکن اطلس شکر اولا شم نم نامی یدک اطلس

 ریز کد هد اچ ات اج ایلےس رافکیج ۔ےہ یل یک اک اعم کیی اہ اب چمن ام اکی وکرم ےس اروا وتا رک

 سی رپ ناو اینا آل والس ےاچ ےک انک یک اطناےس مرکو لھفنیا ےن یتا یہ نکل ےک ےن

 یاس اراک اچ را نت راک باوج گلخ اہ طودلا فرش... : شجر ورلا ف رشروا نابلس

 یکے بج کدر مک ابا تدل کپ یک اےک بلع یک ییا ایک شیو ن ایسے سا کدر ورش کرکت کا
 اید او لیئا بابساد لام اکنلا ےن یکن کت یاکش یکے اج ٹااباساو یلام پار کوہ ضاع م تسر

 ہک یورک ون ہیک اطنا ےک کہ توک ونک روا برع ےک لو دلا فر شرحا ےک ا :توم لیب کچ ناریم یکہلودملا فرش

 ازم است یک طا تافاضم اک وفود سیم دم رے فاکس آکا ناسا کین ری اک وف

 يگر ارش کج م افت ی رگ فول فرش. ایل نامیلستیمحںونامکرت قر یماذنایگوہ مرگازاہ کک نب تقو نج

 ول نارایکرخ آب رات ٹوھتاس ےک لاقتتسا ںیم کج ندیم تیبحلویتاس لو ارھب سا سالو دلا ف رشروا ایگ ایہ رکی کت ساتو رکاب رع

 ایک اراب تیم لو

 لوڑے ذ کس پاپ ےس ںیاوج ےت العم اوو اھ کو تی اہ: تموکعو رئاد کل ودملا فرش ....: تموم ما ام اب ےہ لولا فرش

 ےہ سام اکن الو نک اروا بادامشروارزیسرس تی اہ کک راے سز ےک ںا یکے الم ےک وارق یب ےک کات تموز ےس ات

 ےس دیو یارب یئاھپ ےک سارکوہدجت ےن کیش دعب ےک ےک "مکس لودلا فر تا دما اسرار کت ل داع ییا

 اکر صاحےےک ارش نام قامت قلا باما سر کر مارا لا
 ۱ بیل لاو ماسک یک با رے درصدد لک ارد یگ ایک اے رک ر ںی اچ او نش

 EIA لیتر ےک ذرات اراک 9-9 ده لا ....ذعفاکن ار علایم رانا

 روا اطغر اجر 0 رقم دما فشار ریس« تانک لا اروابجت ےن اش کلم ناطاس لاس یبا ۱

 رکا درک ےک پو شےنپاےنپا قا ےک مکے واش کک ناطلس ےن ںوھکاحےک ںورش ام نا درگ اے سا نوافل نین
 اید رو کرب ےل اےک نار کوکر طاش ب کے یہا ت یر تیک اوا کک ن اطا ناک ایک اینا ےس یہا ےن( ناک یاو )ر طاش ن



 لتاصح... متر rer نورلغ را

 تکاب اف مات سیروس کلی مقابل شیت مارا حب کس مجاور
oلورلا ین درگاه بم کور یک لار. جیب کر ندا ولرم ا ےنداش کت ناطلس یھ  

 یکء اش کت ناطلس۔ ید ےس رپ روک ےک ر کاج سوم شر نم پس هاش لک نسب ےک سا۔ایلرکض قرب ریظو لم یک تک ےس
 یراق مارا لب ےک ا ےن سادعب ےک ملس اھ مٹ: کیا ا ےس سا یک تیز کفن مپ سا

 ستم لپ من پت ےنواش کت ناطلسبج نان... می یکپب روا اھ ںی
 سیو لود برن اچ هه تسولکیک کوم ںاوود روا ایک تل و مرکاپ مقیم ملس نب اع اک یا اھت یک خا
 ۳ لری لک ا ا ماکو: تستر ےک گنجی روت کتیا 1 ےن ۔رصودرواای دتا اک ےس

 ۱ تایل تارا

e)یا ر ے قوم تراکم تلف روم | کن وئاخ ناکر رجب کس هرم هاش لک اطلس : ت ر لوم  
 هاو شیپ لوس نبات اک ا ک۔ یر فی کتب ےک لایک وکبناج کلمو کت سرد ناما ےن یاد یک
 وات یک اوم ےک فصا زا جم اذپاکل زرد کے مابا انچ۔ےہ یھب هاش ناطلح )یف لام یک لا ھتاس ےک یا
 ۔ایگوم لقاد سیر شیخ مارو درس واسم اما

 اپ ےک سام اےک بنا و فارط اھت یہا لایض اک یت رب قر قاب اش کت ناسا »)شل کتاب
 باہ یکن ی ےک کر ایج ںی وف ےن شے انچ ۔ایک رکےن جفا یھب( بلع یلاو) رقنست۔ موہ عج ئل ےک شیو یا یم ماشرکآ
 دید تست شو کس سارا کم انس مک دوبل اپ ےک می راروا یو شب قناری وک
 سراب سنتر تر را لاری کراس ید گذرا شايد لا مارک
 سو یر ات روا وہ تسل ت یی ومی لی کوہ کج یک ں وزود لمس مک ماتم یارب دبات اےک رک
 لس لمس شتر رگ توس فکس ودر بس نسل قوت کبری: رک لا
 ۔ایدڑا کات

 ا ےن یا تو ںاایارکز رپ لکم ےس روا ایر ام سیم گن یاب قو سن :ماظغااکت مولعیکب نیم یت رب لم
 ےک یا روا لس ےس نام یک ایکو م لاو ںیم لسوؤمعتاس ےک ہیغص ںام یا یخ انچ ایک رقمرپ تمولعی کل سش موکق یر ق نب ملسس نب یکے
 روا ای خاک ناب آر ضرر وا ےاہڑب مدق فرط یکرکبرایدرکوہ غرراف ےس لم ےن اک ےک اک ڈاک ت مول یکی لیپ تافامفم
 ےک مات ور کایہ بپا یم انچ ۔ یت میت ےک داش سک ن اطلس نیم قورایکرب رخ یک ا تفر فر ۔ایگوہ یئاق ےس یاس آی ئانا یھکیپ سا
 اکب لعروا ایپ ہب یکن اوسشر ایبک لا ہت یک اروا۔ یئکوہ تسلوکل اوہ ہلب ام اکے نب وااچپ ںونودر چپ کک ےک رک جرم ںی لے
 گج پو راک یاد ےک اپ دیدہ( رسا ےک یا انچ ید مگس هک اپ کتب رک ور یک ناسا ک انار
 الو فرو باقر اروا یورک اھ نا رک دباب كا لاد یوم کرک اپ ےک سا اک سو وج

 نا منی ی یکدم ےس تک مارے فاقم ےک ر کک نی ی شیلرق لم نب ےس س....یرارفر کی کر ملس نیم
 ړی کمکی مک ب ت ےک رک رم لک باقرب انچ ت م ییا ےک سا یھب ید گو أو ادوا بیج د نب نار دوا ۔ھت ںی نو
 الو رپ لادوا۔ایدرکنن وکبناج یکن یک ےک کد اف رکے اے اتوب رک کای آے سنا نیک



 لاصح...مترلچ ۱ ۳۵ نورظنبا یر
 ہہ وج ہت تر دام یس ہہ ےہ ںی رہ ہہ ہر ہر شے سے ےس سس کا

 دلو شر یما ےن لسی م اد مسن لر صاحماکل مو راہ ود ےن اتے اتوب کز زا یکم کب وڈ یکجا لس نی جیک اچ ا۔ای

 یھب ےنپا عوف کیا ےن ارم انچ ۔یفکل میک او اتوب رکے ما ایک تاور ےب کلک کا شر کچ ریما انچ ۔یکت ورد کد سس عن ا
 دعب ےس رجب ۔ایداگوپ فرط یک رنج کد تسول شر چر :ر ما ےن اتو زی یورک اور ےئل ےک ماھق کور یکس ا یم نامکی ک شا

 آے ےک درب یک ارپ ے رص اےک لکو مروا یئ رک ویت تع اطا یکم اتوب کم ما ےن لیپ ما

 کاپ ےک بزم نج ہقدمص سیممہلع ےس لپ مرکز تورص ی مک رگ يک ترش تابت ہر ص ای رم یا لاوز اک بیم وم

 لکو وص ترابا توات یک ب یم یب ےس تقو یا ۔ایلرکض قرب لم ےن م اتوب کرب ےک گنج دواے رم کس همون 7

 ( ہدحو هلل ءاقیلاو)۔ وہ سیاقروا مار پ یا ارم ےک ناروا ن کوا ےس ت کروا یوم ت سس

 تبالاح ےک تموکع یک اصم ادرم نا

 ل ےک بلص اتے عنادنامن ےک ہصخص نب رعد نت باک وم ےس ار کد ارتبا کت صولتی اور را

 من سیلاب اھت دلو کب الکی کس اس منا وچ معاق ترابا موا یک ں وکو نا کپ

 ۔اب دیہی ےک لات ککے کی یارک ایل رپ در ےک ککے سا ےس یش الخ نب ی ایت ںیم

 کوج ےن کرا اور کس لول ڑوھآ یارک ن کیت ےس یت رن ںی یس ہرے رلقم نب نارد دعب ےک سا دنیا ےک بت

 تدا باہ یک رک ل اکے فنڈ ےک ناررپ ودر دح کس ناو لب تر لپ مو یکی شک وفاھتندوگاکق شہ فرط یک( صم یلاو)م کام

 ےس ےس دد لپ اد ناز طی نرم ی ب واک کیمرہ ےک یھ یت قیا  ن نام کایک
 اپ ےک سا ککے ۶یا ادر ناچ انچ الواب

 پس نا کنار ورک لگن اکران ست ور نر... عل اکڑ چینج ارواًاص

 روا ےن رک اوت تع الا یک تاع لاب اباد لام دا لای عو یا ےنپا ےن نکلنا او مر مش عاص انچ ۔اید رکے ناک

 ۔ایدرکل تام دعب ےک ےیل تانے نا

 جت ناک جم ن یا ےس تاو ا ایل ںی ب ایس او یلاماراس اک ارد کی رپغرب دام لٹئادعب ںونو ےڑوھٹیس سا.....لناک نا کاکا

 انچ ۔ایدرکر لس نا کنارش تبار ناصر ورک( ول ےک لوک کت اع یئ جتا ےک اص ےس یار پا مخ

 لس نکن ہا رکو عاقب یا روا ےس اھ ڈب مق فرط یکی حو ےس ناص د حا ےک ےن ر مک یا اید رک تام اکی گدنز یک یا ےن شاو

 -اھکر کر اجو موردا توگو یکی ولع نانا کتے کر صمزواایگوہ یل اقرپ تا رروا بابساو لام ےرامس

 یاس فاوبا ےہ ےک اں بلص اتم الغ ودرکواز اکلودلا فیس ی وادب کج ےنودلولیکں یہ ےگ رکن ایب بو امھج...: الف یہ نر روارولول

 اقدام( صیاد )یر هرکسی ایم تری لات ارس رک ام کت

 دور رالی تس نام کش ال کن رکض قرب بلحوکں در نم غراصا ڈو. ایک آقرف یم تا ےک مداوارداملاح دعب ےس رس

 روماب تلف یارک یم بلع عل ےسا ےن ولولوت یبا مالخ کیاکہ ول کں یہ ےگ ہیک یکی روا ںیہ ےک رک رک اک ں وتا ڈک

 بدن لماکت فالو پرس درک ما مود کارم انا + ترفند رها لوس روتر ایت یک
 - تاج هد بسهو_چس لث باع بام او لات روا تو ارز ارکیل ره سرش ا تم یک فالخ یکم کا روا



 لارج... متل ret نورظنتا ات
 نادر و اب کارو یو دور وہ مت ہا ےک ںویمدرروا۔ایگالچ ہیک اول :رارفیپ اطا اولو
 ںاہی ایر شش شک لاک ا باع ےس قو یا ایڈ اہے بتا رس لاو) ماگ ساروا بلح ید وچ یم وک وکول
 ایک پ باحت_ فر ط کارش لاو) اح ۔اھتفورحمےس مانےک گمانی ج ےن کیا ےس كادت ب کک یک
 رہا ےس ےک مام ےس کما زرع ےک یا اھ یا ۃروگاک عو اف ارادت رس ااو) مح ...:کلملا یزمع
 شا ےک اک کلا ےس ایات کک ا کدیقسو ایس ےک تراماروا تسایسروم امامت کلم ا تنہ یھی ھپ یکرہ ان ۔ یک مدافب ےس
 نباش ایر تموکعیکب لعوکی اکر فن نشر ےن ادب ےک لک کلا یز الاڈرام وک ےن یا انچ ا درر تک
 ںایکن یہ وک اخلو دلا یہ بلع لقوا دق ف ورح ےس من ےک یا ناش
 مشت مرگ نت راس رب کت سوگ کن وی دیشی عم بج دعب ےک ید ین : :ووړم کت سوک یکی اورم نب ناص
 ماشرکوہ _ برادرم فست چانچ یورک( ورن کد رپ ںورش ےس برا فر وہا اجل یئوہ خدری زد
 بال مایا اروا اورم ن اص کیر ےس روک عم وق اروا لغو نب ررفم نب نام ایر شب یر
 نیو اں وقالع نا ےس فرط یکرہ ان فیلخ۔ایگ درہ وصاروہاکل روا قشر... مرآ کارو نایت: ناسا گن تبع
 یو شب یاس نلارواایل ٹولوکن ا ےن ناسح اھت نکیل یئان

 یا ید نماضرو یوکے رش لاال ںیم ے ناش نبا ےس اروا کد اھ ب بلع ےس اور نباص شف م بلط باس
 اکی لا لہ علق ےن اص اوہ ی کد اٹپ رکا لی بلع لق ن اش باردا ۔ اي لند شیر شوت کس ایم حر اصروا۔یک کل و تعاطا یک
 رک مرا ید ےس د کک اے ًںاصنانچ ۔یکت ساوخرد یکن کار ۹کے لق ئارخ آلاپ ۔ یورک تب دمآی کہ لحد دسر۔ایلر کور ضایحم
 لک نا سلب تموم عاد دب
 ڈے رے ےک گج ےس ناص اص ےنرہاظ دعب ےک لا ۔اہ د اترکی ارل تد ییا پ بلع اص ےس تو ا i :ا اص

 سون ںوفو ےک ول تلود بجرقکس نورا بر ھتی عار ااک جوا یئدیرد نیشن: یکناور بناج ما راد بت ملت
 لسو# اٌناص-_لو«تسلگنلوجغ 9 لزادرعب ےک جر نوخ تخروا ےگ آں نادیرمرکک یوں ووو یو: ےس یاسر اص

 8 ۱ ایل اب ارور لا تیم

 تو ساق ترکب اس. بقا ہلودلا لو خیمے بالحرکا بم سا ینا اص نیر صف لاک ا کل ارب ..:ح اص نمبر کر
 ےک رے ب تہہ اچ ۔یگ )کنسرت رپ باححت ٹری اطنا کج وکں ویمدر تقو سالک ےن وہ اد شم السا کل اتاق

 ےس ورو آپ بلع متا

 نزد برق بلع یک ھی بنس اہے ےن وفکل نت س زط ےن ہاشداب یددح ار :تساگروا مت کل و ست
 وک ویچ اپس ازم اد رکھا تس جم کج ا اکر گپ یک رفت دامش اب کود ےس یی وادار یا سد اے لی مور نلارادرس ےئ وہ

 لود لزگزاپزاسے ںدناملم ال ارواح ہد ودار دد ہا کی دال ڈی ےس داشداب یدد ےن یک یبہ یتا یک ر رک ن

 ۔ایلرکر نارسایی
 ومر اچ ےس یرادرب راہ چایکب قت اھت ےن نک اواوس ل ئاردا برع یک لپ لئ یئدپ تہب ےدرفاو کا لکت لویو لا اراک ں وت ای

oمرچ لاف گی یک باک ا  



 لاج ...مٹرلج : نورلظنتا رج
 ل ا

 سام کا اپ پک یا ےن ںورداہب ےک برسر مے تردش یک ایپ لایک تک تی ناسا

 رک وک وکب ابساو ام پا ےن ںویئاسی اگلا ےک ںونالس نام ۔قتش یت ایل ٹول اگ کک برا کا کرم

 ایام فار زالو ایم اکران اش لر نا تست گام

 رھرق زلف کں ورع ں نا کج تاپ بط ے ر موتا ےک جاا یر ییزو ھے کک 2 اص نیر

 ہد یم یادوا کوہ تسلیم سن یئوب کج کود بق اج ایک آ یش نادیمرکک نٹ وا رم ںی ورکوم کے ر ی اے

 ایر قرب باحںش نامضمد دام ےک لاس یساھتاسےک ٰیلایماکےن یکم زوایکرا

 بادو بخراکل اےس سا۔ایلرکضق بی ماش کن امن اھت تہ آ تہ دعب ےک ےن رگضق رب بلح ےن یک و ...: عار شا ےس بلع اکی زو

 اکی 6ق! اجرت زو ےک ساروار صفت مفیلخںیمصمے ےن ںوسوساج یئگوہ تزشکس روک ں وک روا اف و ا 7

 دامن روا ید بیت ےن ام کز وول شرا ےن لاج جزو یی اچ س دارا کت فا گی سوار کوک کوز چ

 رپ کی زن نشد رونا ار میکرو

 یس 77 7ام ے باعر چت ۔ ایچ بلعرمکاھ ٹا نام سانپ ذلک رکن لب اقماکن ا یم وہ. :تبافو یا ییزو

 رک دداا یگو نادر فرطکب حر 1 وک ا ب اطرغک یاو ایک اچ اپ ےک اےک رک مبا بار او اید هد و ست

 ایکو لاقشااکل یم زورواایگ آر وداک س۷ل یم اے وہ لاد ںی بلع وزود

 ۰ نب لاش لور لازح دب نال کب رع ایکو مجرب مجرد و زار یشاک اظ تادوا تموکعیکم اش ےس توم کی رمزو......طبف اکل اش لورلازم

 یو و انکار ۳ 7 هدایت سس ابا پاپ بجا اص

 تسواق بس یکمزو ہیک چ نلادھت نج نس شنل کجا دادا سر ضم لئاروا ےل رکرنب ےزاورد ےک ہعلق ےن ںوییقارس یو ی

 اکو ساکن یک وی ےک یکم زو ےل سات ف یر صم یم کیپ ےس نأفااو مرض نب نامح اترنے فرط یک شر

 ۳۳ ہد ابد ےد نوک کو نا ےن لٹ انچ کت ساوخرد یکن اے لاشردب ےک راک لاس کیا روپ سد

 الر یہ بلع

 دلار نایب ساواک اسکن اپل ہضقاکل شب ہعلفت نام زا... :ہلماکج اوفا قرص, بلط

 چ اتم ےک کہ ر ںی یک لارا دز کس سردار دارت کف رم یم مہا ایپ بلع ی ناک یکن ادع
 ےک دد الق ےس کا یآ ای اقا کر آق ریتم تابلو ڈاک یتا 7

 کرمان ارپ بلع | ےسرصم ےن عوف کر عج رابوددعب ےک لا ۔ ےک شال با یر لثه )رپ رکا مد

 ۔ایگوہ لاقتا یم یدیقاک خان ۔ایلرکر فر کوکن ار مداخ اورم ےک اروا یورک پوک ارگ غ لارا یل ناک

 باحال یار لمس رگ تگ :تموکی رہ ناروا یت تسد یکل اشےس بلع تول

 ںی ع ےا ت موگو وروا۔ قوم ییدییماا ےس ترا کاوش اب یر نر کک کوک ل شے کہو د رص ند ۓ روا یر یوم رو آلم

 یکودنم آن اج یپا ےک رکہلاوح ےک ھم تموککب روا ما اک ضم تمدخ یک منت یخ ںیم صمرکآک ت ایگ آہ جاع کر

 ریکاوری جنین چل ودلا نیک ےس بنا پت لات باران

 یھب نر یا نجادوا۔ےہ یئارجرج سیم وف پینا رج ٭-ے یگ کدغاےسر صر دبطم ۹۹ف ہری انیا ہو راج ناپ لر تارا ۰

 ۱ (٠۵ف ص۹ دلج)ےایکیسر کی ارجرج



 ها هشت تب تم واضح مث ۳۸ نورظنا جرات

 و ی چرا نیا باکی یهو درک ساواک لول نیت مو کب اع ےس لاش انب بلع لولا نیگ"مرخ ےک
 ایکن ی کاج اکب لعن یا
 دن ےس اس یر ےس بلع لا کی روک ادعا ےک لادا ر ارم اکبلح کت اسود آمر نا... :ترواخب کب لع ا
 روا گہ یگ ا روم دبس ےک بس روا ایگھہادیپ وج دح ےب لم باع لباس سا ایر کرا کر ھن نب ھش آر فا ہا ۔ےہ درک درشی تب اکو
 نااکم می یارو اابآپب ادب ےک ےناج رزنگل اساھد آ کہتا ومچنانچ ےک اتالم ےب ورک دیار ضام ںی بحر قت اک نا
 ٠ _ گمرک ؟ساپ کس لا لاک بز سفرط لود اچ لر :رصاحم مہ ق تار سےک ںووکول
 ار فک ھا ارت ب کک نہ ن لاد لارا تس منت زلف کب لطوم تب تسلط سم :ملورلارص روا نا
 بلطرحق ار سوری تاور باہ کب اعر کے اک ڈراپ انچ اج مس کل کا کا و بکر یبا
 سیب لنوو ناو و تب مع شست اس کس یا یک وہا ورت انوا ایگ آھ شرک لک حنا ایا هراس
 ۔ایکڑلہ بدوارکل وحپیتوکب عرش ےن

 ریتاپ ےک دومگنازب مرگ اوہ ہلباقم سی ناردیم یارب اب ےک بلع اک ں وج ول ودلارصانروادود تب ےک سا...:ہضیف رک بلع اک صن نیرو
 یا ا۔ایلرکض تب ںا اروا۔ای آس یم مش سئاو ےس گج ناریمروچ انچ ایہ رایقر کل یم گنج ہد روا ۔یئوہ تسکنرہوکن ام یہلودمارص داد
 _ ےگ ےل ر صرب ےک اہ گولی رھی اید رکاب دو ناروا نادت ناروا ایکو سٹیل ات یکپ ب اعلق یم نابتش ام لاس
 اص نب لاش لودلاز ھم لو نا۔اھت ایک رپ بلعرصلقرگے رتسلم تیز جوکمھبن ہا ےندوھک سج ..:ےسوکور بود بلع ل
 سا ےنرصنتسزذیلخ یخ انچ ۔ایتایک لاح ےک رفتی افواہ لع م د 9 ےن ا کج اھت ے نام زس أ سیم صم' لاش ۔ اھتدوج وم سیٹ عم
 لا یز ہام لاشلودلاز مم انچ ۔یکدےد تزاجا کنی باع ےس تن ےک کے ک پادواابد مکئی گادر فرط یک ب لوکل اخ ولار تو
 ( نارح یلاو )یک یبا نب بیش نب قوام سا ےس دو ایک مم اھ ےس ادیت اروا 7 اج ناروا۔ ایگ برک بلع ںی د ۵ا
 شری لٹا ہرصاحمے بلح ےن لا اوم کیش یم گنج دو تاذذ دوا۔ یدرکہ در سوپ کلک کل ا ےن قانچ ۔ کب لطم ےس
 2 رگ ںیم رو ام لاس یارو ادرک ھی بذ ابود کٹ لپ ےن یلاشرئدا۔اید لپ بناج ایکن امت قانچ ۔ایگالچ یھ ہشام
 آل باده تست ست سکس یل ایم اکر دا۔ایکداہج رپ کت امی ود کس یلایماک

 ریطع ام پچ | تو ۓہروا۔ یوم لاتا کل س خرم هرم یرداب قترحا لوو یاعس ڑوھچےک باعزت ....:ےیتافو کل 9
 روا ۔ایآب لصر کوم یکے عقاد سا۔طع .اتنایکرایقحامایق اکر عمےن یلاڈ بج ایت م ھر” ےس تام زیا طع ایر لا اص نب
 لس لذا تم

 روا تگ لرد شبا ماشروا ارم توک ن کالم کتنا زوی ہا ایک یق رپ باع ےن ہیلع تقو سج ....: بلع 2 ام طع
 لک لب تمرض ییا ےس ا ےس ہیک انچ ۔ایگ آل اپ دفع پور کین »قو لا ۔اھتورودروداکی نا لم ںیہ وصضےک ہیمالسا کل ام
 رود ایک نشے تار طقم ریت کس لود ناو لوج ارد لوس طب ریو 2 لایت تم کمی لا
 کول لابی r ای اک ں وگور ےک نا ےنرہش با ۔ایدرکد رات وکرم لئا ےن یطعحر یت انچ ۔دداثمےس یں وول ناک د ۓادیب
 هر پرینتر وا سن ارت اپ ےک ھتنیدوموا۔ ےگ گپ اچ نا
 ۔ایلرکم عامر وا ایگ چت ب لح ےک رکب تم سی وف اوہادیپ لا اک ب لع ےس ےن ےک ےک ںوگول ناور وم. ....: ضف روگ بلع



 لا... eq نورلفناّراج

 ایگالچ تر طع اہک ا اگل ےن ارھککھھتاسےک ماکتاو لالقتسا تیاہت رو اای کرک عراب لع ے م9۵ ۵ر نامضمروام دعب ےک لوت اڑ ار اچوو
 ےک ںویمدر یس ا9 ہیچ انچ ایل نکس لوگو لو 9۳ رق ب مک لودلا ف رشک لابی« ٹی اقرپ لادوا۔
 ےل ےک ےن رک ھل ےک ںویمور۔ ےک ے آں تمر یک ا یش وم یکن وارمچ ےک“ ناخ نما یما ےنپاوجوکں وکرن ناروا۔ایھالچچ کل
 گو ہ للاقرپ ناچ روزہ دواای کر کور سص ام ےن ںوکول نل! چیخ انچ گاو

 ہرا اک ا ےس یددعقسم تی اہتروا ۓاہڈ دق فرط یکس یار ط وور عب ےک تاقا ا: : تعاطا یک ساعت الخ دو
 حرا ےساپ رلاروادحآہر گر ایدور صاحب ےک لا ۔ایلاھٹنارصضاوم ےس کار طے دوی انچ ۔یبر کت لا دھمرگے د ناوات ےن سٹیارط لا ۔ایلرک
 وفا سیری سی ےک ت الام ےک نا م دنت آکا یج اکو ہن ب ایم اکر کک ر فرط کد وک نالسرا پلا ناطلاسرکوہ
 یک اپخ تو یفس ےک مئاقہقیلخ نارود سا اھت ی یہ بلع تقو سار صف نب دوم ایر کہ رص یم اک اروا ای آف رط یک ب لع نالسرا پلا نادا
 ایکو ی اکے اہ تلخ کی دا ندرگی کت عاطا ےنددیچنانچ ۔ے الم انپاکےن یبا فرط

 تمرض کن السا پلا ناطے طس اےک یہڑوارط نار صف رپ زاریفس ےک ہغیلخرچ...: ل راہ دد ےک نالا پلا ناطلسووگ
 ےہ رک رش یش ے ر ایک ےک دور وا اید رک اکا ےس یاس اطلس برف فوم یرضاح ےب ناطلسہکی کی نج تساوخردرب سیم

 لٹ تم یکن اطلسرکل کئے بل ا باتو تنب ھیمرلاوإ اتو تارزور ییا در 21 فرطںراچروا۔اگآ

 -یکاطع تحلخوکد مٹ یم خ آےک - رجہا ےن ناطلس۔ایگوہرضاح

 نا۔ تم کب طب کن لو دو رط کں وک ناوکب یش تس چپ اے دو: یک اوو بیخ
 یک ا ےن ںوگولنارکگےۓ آے نم ےس سا کر بت ما کل کت بیش پچ یخ انچ ۔ اھت ھکررکم رگازا کا دف لو
 ۔ یم او توم کس اے یک ارت کہا ے ا نارود ےک کج رک ول کک جا ڈھل یکن وت تسساوخرو

 ترابا توات کب یش یوی ہک ساعا ریا نبا ار ام لاعبا ادع! ےک ےن رم ےک رھن e :ر شا ن بارت تافو
 دالاس پوش ما ےن لنا نرمی بری انچ ۔اکوہہن ذاغناکت مو یک اےس ہعو یک کل ارد یھت یو ےن پاب ےک ا۔ایگ
 پاپ یاس لوپن ینو نایک ی اپ دات یار کپ کیدا زل کیا یک ےس کواس کروا کت یان سعی ون ار
 ۔اھتایکل وک

 لئا۔اب دن ہرصصاح کت دم لوط کیاروا ۔ایدرکلھترپ بلعدحب ےک شوق چپر مح ےب... :داخا عرب ںوکرتاکب لع لا

 نوکف رط یک بلعےےدصقم ا ےن ار مچ انچ ۔اھککے رک رپ بلعوکش ین رق نی مکس وہ نم ین ےس تمول یں وکت ےن بلعح
 ۔ایگالچ یاد ےک کل ایخ اکو ظتد دنم آی سے تام کہ لع انک ایک

 لب اگر کرک اس ند کیس ناف اات ییا ی بکا نی ار یاس... طر بلع شی رت نی لم

 نب مکس ںاید اپ ےک رتب مک کارا اروا یگ کل شواگرافخرکاپ ناک تاک قی ےک حا وخودرگےک بلع۔ایگ وکر اغ
 ۔ایکہہاعم اکے ن رکا روکے یب ےک لا رب طرش کے س کے نا وج بل ےس ابات پاب ےک یا واال ب اج کب لعر لپ ےک کرن: وک ا شیر
 یر تله اتا ےک ایم اک ت مواد ےس د لوک ےس ذا رد ےک نیر اس اچ

 لس سیل کل صاح نادعب ےس رھپ ےس وہ نیشن ب او یئاھپاک اروادومٹ نب نیا: ماتتا اک موا یک راست
 تم اوترو رواایکتاورم نا ےب تراشب سی تمدخ هاش کم ناطلس مالک عقب تاقاضم- لا روا بلع ےن مل 7 اچ ید لا



 لڈاص مبل ۱ ۳۰ نورلقى اترا

 لکل وق کت ساوخرد یک ا ےن داش کلم ناطلسرن ان ۔ ےس اہ درک مصرع ارش کیسا اوا رار تموت یک ں والم ضوبت ےک روتر بص یک
 یارک ننه یاس ناف گن - وب لاو لا ست نو لوک رقم المیہ چ اچ

 تل اع هک مک ایايکل شم نوبت مک چه وا پآ ر نیم نامیلس
 نامی ما اکے یہ درکہلاوح بلع ےن باعر لاس یابند نا آید دمبسےس تایحدیقوکس نا ےن نامیلس بج انچ ۔ایگای کہ ت
 0 71 کنت یکے یل رک نقب یا ےک رک یب رواد اتا یکہ رای اک ب لع یکے شیب ےس سا۔ ایک یب ےک
 مرارا درک وکف رطیکب اح رت سرد کٹب ناماس روف نانچ نت شتر سد رز کراس رسا یلع  م

 ۔ےاکم ع3 9-۳ رتاب ایگ نامل حب ےک کچ زبر نوخروا تیس یو تک یو روا کش متر نا

 یکے ن کارل ہدعورواایدرک ت اور بلع ی اپ ےک نیس بارک اکرم اک ادب ےک ےک نامہلسےن شت یک :هرضا يم اک ب لعرللا مشت
 تن باوج لا درا پ وا لع ن ںوارکہ روش ےہ هاش کک ناطاس ںی ے راہ ےک یا ںی کا اک نس نہا یک ساورد
 E ایلرکل شاد سیر شوک شقو ےک ت اروا ی ہک ابزار ےک کت اکو طخ ےنرش ایا ر گور صامم کب اح چن انچ ۔ایآ غنی:
 راز /رتبو زاورو ےس قے ٹ دلقم نب نار نب ماس ۔ کش اف یک ی با ےن کل نج نوا عیما ےس سٹمءارھا ےک ٹپ ایکو ب ات
 ایرو رایت یک کاک ا ےن

 2000س نایت لم تصدخ یکہ اش کلم ناطلس لکم ےس قاد سا ےن ان یا. ین شی کو اٹک

 چقدر کب نج یکب لع سچ م۹ ےس ناہفصا ےن اش کم ناطاسرءانب لا یکن ادراک ت وگد یک ضقرپ بلعاطخ کیا تقو ےت
 واروع مت فرط کا را کس یک اا ورکا لی ےک یر وطوال ولا فرش بدع س طاق نگار انار مت

 وا ا ( رص رولر ب اھت زی ناسا فسا بارک ن یک ےس ھت ےک لو
 ۔ایگ ات تک سے اد چی ایر ےیل ادب ےک ےس صام

 رکا ٹ واتس لو NEE یک زر کالی ۔ے خود ےک سا اھ کا امضا انب ناھڑول کیارب رہ حلق .....: طر رحلت

 ہلودلا خا یئاھپ اکں لا ۔اھڑب فرطیکب لع ےک لاو لب تاشو اتاق کرک "و ام تاج ےل سیاق
 یاس کل کر خوب ےس ارت روا یک لوق تع اعا ےس دلل اد ےک ورتاق ےس و ےک ہما کب لع اقتالا لش
 ۔ ایک ول بناج یکن شب دوا ایلاھٹادرصاممرکن کرن یکدم آی کو اش کلم ناطلس یھت ام تروص

 غیر یوم کرا رت ےس فرط ں وتود رات کید یکڑ وت اع اکی اف ایارک شو هاش کام : ضر بلع کاش کک

 ہاش کل ناطلسہ ۓاج ایام ف تم مری گا روطباے ا رھ لت ے رش کاوی لق روا ی رک ل لا سنت یبا ےس ناد ن لام
 کت اہیاب دم ہضق ےک ںوٹیب ےک روا ےک اصلی ےس تفو اٹ انچ ۔ای دے دے ارگ روطبر ناطاس اچ اید لاد ےک
 ۱ ۔ایل نیت سا ےن دی زوو لارو اطلس ک

 نت تم یکن اطس ماغپ کیا اکی رادرب لام خد تععاطا ےن یئ اکر قنم نی یکن بر رھن ی او ےک زا ارش نرود يا : روا بلع 3 ٍْ

 ایگ چ تار ظوخرواایدرکر قم نروگاکب اح تاداد ےک گز رر یش ن د لارو اطلس لو اولا کیلا وج وکر نسق آلود لا یم ےس فرطیپا ےن ناطلس یک
 تمام رفت ابا متر اج ںاہ دن نہا انچ ید کرا دے رکی دسکتاپ اس اه بل
 (د ریغ برالرومالا كلام هللا وسیع لات اکیا

 (اهفهلم) ایی ین یا مکا را تا...



 لڈارصح...م راج ۳۱ نورلغ اتر
 ۰ )یاس حر 6ک

 تاعقاوو تالاحےک تموکعی کدی مونب نار هل"

 ےس نادناخ رواہ ر۶ا ےک یک ا اھت ام اکں وکولی ا ےک ے وم لیک کک یخروادر ھپ ے راد خب گول ےھت ےس رسان لیمو

 انا اکران ارام کریو ترش فورد کی اوج مے ج کیاےک نااتسزوخ فارطا ںیشزونب

 یر کد لا آب تس لا کس هه نر مت اپ ےک نا کت سد فرا یک اپ ےک شیوا متلب

 شوت چدن حس شیا یروا- یک ئاھڑت رس ںوگولناا ےن نساوباہکےۓ ا وکلا تایتاو ےراسروا۔ایگ اپ لس نکا

 رم یا 9 انخلاوزا ایگ اب کا یک سک نیا روا۔ یوم ایک اک ھت نوو ایکن اورہ کک لک اون فیبر سس ارکیده

 ِ .۔ےاکح ہا ہعقاو یب ۔ایگ آم اک ں

 00 ۳ ناوئاروا ںیشزونب
 یاشدرگےک فار طا ناودالعےک سینہ دار طر وا نااہرمناحہ خم یارک را ادب ہک کک ر سیو یدک[ اھ اچ رپ سیٹ

 یب نوه«. نخ انس تسلیت < ندا نایاب یک ور کم عید روا

 نا تمولع یک ہد ورم زجت ےنرلودلارخن ئی ہہر ج کک ا امین اپ کس یو یک بر لورم باسا لاب ےک ناری رم

 نرم رب عایق مار ی ادب یاماک ےن نیا یارک یوا وکب وقرشروا بیبط تے ںیم سادوا ۔یگدرمے اوج ےک

 روا ایل مرک س لین ر رک ایک ت لکا زمی ترک گر نو ناب تو کس تار زهر کیا بم جن وف کیا ےن ںی

 -ایلرک ضرب ٤رم جول بابساو لام ےک سا ےنرخیایکوہ یہا سا

 یک اردا ایک کل اقا ےک رکی ریپ کنز یبا نکس ادر نم ن ابا و “ترام یک کپ نم ںیٹوروا تافو یکدم نب یم
 ۰ اک ےن ہک یارک ںیٹو ر عالاواا کن

 تاب یک هتل روا اطع تعلو ا ےن رلودللا ن اطلسروا۔اھت کر رقم دیوان وکی ئاھپ ےک سا ںیم گدی !ےن پاب ےک یا

 شدی اپ علت ی یر ETE نج نار مکی بج دعب ےک ےنرم ےک پاب رگ ی کدے

 ایلاط و اقفوم فالخےک نا ےن ںیشد ۔ ںیم ںایئا دم نایمرد ےک لو: نارادرس ار قروا یشد ے جو یا ۔ ایلرکرایقفا مایق سم نوت

 ےن اھت کی یئان ناس نب اورم اک ا تت سا کی دہ ےس یز ےن دعب دانش اس اورا
 تاماظننا ےس ہجو سا ۔ایکوہ اتا ماب کوا اقرار کس لا ۔ایگوہ سیلاب ہفوکےک رکواپ رہو وا: ےاروا ایک قالب ال نیا"

 ےب ادو ارو راک ل يشم اخر کک وم تسرد ۱

IDEنک مرو سم ۱۸ ساق را قا ےک ںی مدار طے ےک یا سبد ..:ضق اکن بس نءروصتمم  

 انب اک اروا ایگ وار طر عب ںونودنچ ےک ہعقاو سا ۔ایلر کج رکل اڈے ہہو و وک و نیبرارمطت” اھت ے یم ںوخاش کہ ساون لیک ےن

 ۔اھتایدرکع ورشانھڑپ سا کس لو لا ل ال اکم مان ےک ءایاکولا کلم ےن نیم روصتم ای اچ دادفب ںیم تمرض کلو لال الج “نوی”

 ںودرکل ایڈ ےس ور مزہ کرو ںیم ےل کیا سی قسم درکروصام رب کنکا رم نو کیپ آر کار ک یک تساوخرذیپ ےس ہلودلا لالج ےن دارمط نب یلع

 روصنمایکرفسےس ییزیت ےس تیابقروا ایک وکب حاج یکانساو ےن دار ط نج یی یکن اور عوف کیا ھتاس ےک دارع نب یعےن ہلودلا لالج انچ ۔اگ

 ہلددلا لالج ے ویسا راصیوبا۔ یشن اب کپ کک یک ا ےنرہ کرک اصب ینو را کے وف یدرکح درش یا ےن ہا وت ین کاک

 مضلل ۵ مرتع رھے و ۲۰و ہدلج یش نیا لاک یر توجد ےک و قاب ۔اھت پ تمام سواش کلم ناطلس شی نس سساےہ یی عا ..٭

 (رحھ ول ء۳۹ دل یشا نیا لنا نر اج)۔ھتالاڈداموکرادرس کیا ےک یشن ےن یارک کذب ےک

> 



 ا ر ہہ ل ل س لترصج ... مت ۳۳ نورظنا را
 روا یئوہ گن ےس دار نب یکپیکں وگول نا ۔یکرہاظ یکدامآریددع یکروصنم راوی اپ کات رکاب حس سای
 کر ہا تایر رتب درب کا ےس ہل دلا ل الجو مج پدرکگکیااک کیر کوج تکو لو نامی
 رگ ارت مالتی روم تسویه زا آم اکی

 کچ اھت یکلچ اپ ےک قوم - لب را ترکی یئاھب اکی م نب ںی نیم .. ےڑکھج ےک ۔لودلا لالجروا سیٹ
 هل رب کارا تشکل الکی لود یک پاپ ےک جات ما ناصری لا یت نے ںیٹوہلودلارون یک ا
 دسر کوبا نا لاو اراک فس لا زول ی لر کی اک یاب لک کک نج ےس ںی ے کس تیکت
 اک ش ےن ںیم ایکو ہناور فر یک یار” روا ریمل یاس ورا ندا باتو لا 9
 ذ_1قاریک( مانند( لو لاو) لو ارت ابو کاپ رگب و3 گراد جی باپس اد ادا تب اید الت
 روا لی اف سلول ال _ایگو لاقاپ قم سا اک یس لیزر قرروا ےگ ومنا بام یکتا گنی انچ ید بک

 ی عرش ای ما ںیہ وردا۔ای آب حاج یک ساو ےئل ےک درب کر ٹاون اچ کتب لو تسمه اور )کا
 فرط یکزاوہاےک کب ترم سج ےس ے روغ لوس پا فساد گستر لایک فرو
 ےک ےن یب ےس درہ تس یک لولا ل الجو اوچا رک کے ےس اجابات اک و کلا زاوہا تو سا۔ےئاھڑب مدقق ےس ےداراےک یکن

 یر نر یر لا یار لو ملال ال ںیہ یر مد ڈب فرط کارت نکن لک رونالدو ال
 ستار یک کشک لوف اکسل را لا اتوارک ولو او+هس لاقم تام خرد ایجاد اوری یوم
 ئی تدافت یکب ابساو لا یا ےس لا یرگیاغ یک خوک روا یو داور 2 2ت ےس اقم ےک ہلودلا لالم ےک رک ترم روا
 ےک اکیا ےس تہب ےک یاد وہ تسول اکبر عإ ےک کج زر وا ترویج ایر لا لا ایکڑ وچ
 ایدرک قم اھت لیپ ےس اکا رپ تول یل ادوکیز لا کلا ےب نا رگ رپ طساو ےنہلودلا لاج

 لا پو رگ یااکں وراد تشر ےک یا ایگ i رک وچ ر تا اک اھ نوک ات ڈور ع! ےک ت ساک کہ یدلقمروا یو
 ایرکدیقکپ در گکیاےک ناےک کیلی حی لایم اک الخ ک ناروا یک نج ےس نا ےن یش اھتاہدرگرام ٹول یم نوا فارط ا کوہ فلاخناک
 ےک سا از رکدیق یم قروجوکں وگول نا ےن یش ۔ےھت یھ یغوری زم ندامت نب بہوزواایا مم بیشی ناو نا نت رای سیب نا
 1-0 کل ا ےن ۔لوردلا ل الخ انچ ۔یکب لطددم ےس لودلا لالجرا اکر توآپ رع ےن لاق لاعب ےک یارب
 ریت قی یل ٹواوکی اگر کشا باب ساذ لام ےک سادوا۔ایلرکر ارگ ن دماقموکں وت راشیب ۔ یئکوہ تسلقوکں یٹو شی گنج لا ایک قر پ سیٹ
 چپ ۔اوہ رضاحخ ںیم تمدخ یکہلودملادیحر چبر وا۔ایگوہ یی زگہانپ رکا سکی تس نر کاھٹا تسککل اع نانی ب ںی دد تکا مے شا
 یک ید ند و دلا لالچ اچ کرا کن راد کس رر لا رکی د کزن سے ا ا۔ یوم یئافص ےس لورلا ل المرعب ے۶

 _ یوم تسرد وراپ ود تاجک شے کتا یک 'یروغ ےل قا اسےک تصوکحر انس وا _ایلر کر وشواس اورد یا

 بآریطم ےن بسی ئاچ ۔ اتر ںیاک باخر ےک یا تو یا یخ کت اقاد ناوکلقم....: یا یکل یخ رواداب آربلطم
 گوش اوہ اروا۔ایگر وگیلچد ۓ دلقمرحپ ےک لا اھت یکایک یکن یک کت قو سا نوار وکلا یوم اض ا اروا ایکداپ ب ودانول لاش روا

 ٠ گو جتسروم کس داسکل کلاه لپ مت لاک لار لای

 مرم ناف کر )ییکر یر کد نت لوک



 لقاح... متلب r نورلفنءاّتراج

 م ےن یر اسب پ لوقالعےراسےک ںیشدوا لانچ اھ تا ےک سا یھچت رخ ما قا ۔ایکہ شد ےن راسب م اس
 ابا یکم تست ںیم لیاقم هک تباخوکں ول نلا ےہ یقانا۔ایک ناور ے رک نج ےس تیبا ورک یا ےک ںویھخاس نا ےن ںیٹشد۔ایلرک
 ایلیا ورارخب یر ی اسب کبک اه این لاو داد ےک تراش نار کوہ ےس تک یک وتا سا ےس و

 ںی رک ل ۵ ات کیاوکب اعاد لاب ےس ۲ے بس نایک ب کرایا یککوار قن روصت کوب ایک یک اخر وار ساب ےن ںیٹر تنو اا
 نیقیرف یم سج یئوہ یئا زار وا یڑب تبب ۔اوہہلباقم ےس تان یش ارج رج” ماتم ایک وکےۓ ل ےک ےن الو تراماو تموکعو راپودوک

 یا ےتالعےک اول وکر طر ی ار الاب اگل ےندہ ایپ مانا ےک ومد کے ك0 ےگ کراں وزی

 ںولود۔ ایک سام انہ ع روا۔ یوم تا صعاربا_ يا اج ےک اد ےک تہہ یاب ےک اے و شے ںیم ںوتااع یک اروا ںی اہے دےد
 ۔ایگالچ یاو رنک نکیل نداره کس اما کتاب کس لا ےگ وہو دونو: سیم یاں یمن ںوتیرف

 ےہ لس گچ سهل ست والسر ےن مییرلا کیلا ... :اساورگف وا طز

 نکی یری کارو گرو ہل قہ یر کو ہدحت بس ےک بچ اچ عاری آران لیست سا هدر طالب

 بد رک سیف وویچ ںی یم تمدخ یکم لا کلملا تساوخرد یب مرا مدیر او وک اد باوج نسل
 دن هک فرد رکن یب ےن ییٹد ۔ایدر کروا یک حی ھباوذ فرط یک ب اوج کا ےس اہم ادرک ےک ںی کت عانت گو رپ سا۔ےک
 لنکا ایا یار 2 - 7 شر ۔اھڑب ےک آر کر گے اک نک طر اور لش ےہ میدم ںیم

 ںورارہ -ایل ٹولوکبایساد لام کس نما. یک اب لوح نا ستاد رسا ذکر اوڑھ ک کایہ کار یکے
 ناوکیریساسب انچ یکب لطرب ےس دادقب کش وا ےگ ٹولبناچ یک اور کوب ےک تاکی ا ےل رونا یادم اپرا ولا
 ےک ےن رک یر کے الد یاو لمر فن زوارلص شا بیخرت یکے اتم ےک نوت

 ےن ہجافخنونہ ۔اھت ہقالع لورنکی مز ےک ںیڈد نیا اج ۔ےئاھڑب مدن فرط یم | امام از: :کہ یک یٹروارجافخ

 دب ےس یریم اب ےن ںیادرکوہ ملے تانقاو نا ت تار قرش یو تقو لا ایل ٹولوک تم ایر یراچب دند لیٹ فارط اےک لا

 روز ہے اروا یدرٹیھچپ ااا ےہ چاق ےک کرو تار فریق ےس کری اس ےن ںیڈد۔ای ےک کک یدک اب نان یکتساوخرد یی

 در داماد [لجاورعب هک رواج فرط کاکی باخ انچ داد کنار لول

 سس تن رک ناف روا ایک ب ق اھت ےن نک ګو فرط ی یو نجوم اچ ایل مح ہراپودرپ نا ےن ںیٹن۔س

 کب اظفو ےک رک خشےسا ےس تقاطروا۔ یارک ےس فرط ںوراپچاکن افر وا کلم ناھن ں وانا ےن سین اچ ۔ یوم

 بس نا ا دخب هم تاک لایق طی وا با دار رب کس لاس درگز س مخمل القا
 ۔لعس وخر یک نو رها راه مر فر یک ی سرما ابد نو ایداھڑچ رپ بیلصوکں گول

 ابد ے ناف رسا انچ یا _زچما فس ل لر ناوجایکب لط جندی دازب تاسف قران

 اوه متخ هصح ًالهپ اک مجنپ دلج رپ ناهي هّللدمحلا

 یی سوق شر مرکب ست را ی مت اکر و کے رش کا تراب لج ریا ی رد دہ لابس

 ےک ر لہ لا رج )ریش نبات ست رج رکے ددا ناخ انے ںوھل تے یم ےک یی تر وااخ نت بکس ی نور ناجا دار قاب

 گز ۳۸۳ لب نیا لری لابی ..۵-(۳۳ 4-۷ رج لک ڈر اح )سید سی زوج عربی سیم شک... 6۳۰

 دبی ان ںیم لیپ ہک گاؤ کت حاضد درو ا اھت یت حت ک ناونمےک ' تیاغروا ڈور تفر کاک کے لق تو 9 رگ يا حاج

 روا( ۳۳ رنک در )ںیہ ای ےک ںی جی کی کت حاشد سم ےراب ےک سج ۔ےہ ییا کیت سرو یک ایلیا





 نیا رج نورلغ

 متلب

 میورصح





 مر مب اے ۱ " نورظنت قیر
 ست ۰ >> وس یف

 میحرلا نمحرلا هللا مسب

 حس وکرواپ ورکر وہ بوم ںیئآ ےن( ںییراج اج )رواای کوہ مت امزاکتموکحیکرروب ون تو سٹ ... خر وار لس کک یب لرخ

 رگوہ یگواعرپ مالسا ق یظروااپ آس وارخب تفااقلاراو فوصم ناطلس تقو سا یک ےل رضا ہت وھبكء اش کیپ لرمقط ناطلس تدلطل

 تالاع ےب یوم ےس لیٹ ات ادب کا یج و9ا ر کا رگوکن ارمچی رخ ؟ےک ےب خم مرا کلا کت اپ ورم

 ۰ ۱ اک ہک

 ونادر باج ےک داخ! ے ااو وو ےل ے لا ےہ مترا کا ےس یری ا... :گنج ےس کی لرخط کس شورو یب ۶ر ساس

 نالسراروا ردا چاچ اک ں ونار کے ںوتالع کوری )دا اپ اکک یب لرغط شک یت ایدرکن وکر کوہ ل ےک کتب ےس کیپ لرخناطام

 ( کوم یاو ) نارد نب لس رہ اھت تار ےک سار مع وبا ور لا مک اھت یدامتااکس ا فالخےک ( ںیہ ر احا )ںی ے وارا اا ےس د الا

 ہر عم یب لپ وک آنا ذی لر ناسا را ماتم ایر اسب روا یون هم راس یا کور

 لی لم ۔ایگا چ لم حت اس ےک ساروا ید وک ا ےن ںیٹد۔ای آلاپ ےک لیٹ ےس کج نادیمرکوہ یز رتی ےس تاکہ

 ارت باحال فر طیب کسر سی فا یبا رس روا شرت یشو۔ یکم ٹا ےئار یک ہداہددرکوہدحتم ےن بم

 کٹ شٗزنمراچددرداایکب قت ات اکں وکول نا سیم نامی کت سورازبر یم یت ےن کش یلاطلس اھت ںیم ےک اےک ںوگول نار کشا دب ییا اک ردو

 ایگ آں یلاورگےن یریقروا تیل ام ستہ رکنی ناطلسرھچب تست چادر رک 9 دور نا

 ۱ فلت مہ نیز ںیہ تگ و اہد تسد ےب کول ؟ باک اولہوکت سورارچپ ےن شیلرقروا ںیٹڈو ےک اف لی قوی کشر

 ناطلس یاد ماپ اک وکول نا: یم تمدخ یکن اطلس ےن تصور ہم انچ ہ۷ے رک کد رپراذ اح ےراوہ کیب رخ ن اطلس رو

 ےن یب لرغط ن اطلس ایک ارش اطهار اب ےنپا ےن شوپ انچ الرو ر عوار میش وک کیب لرخم

 ۔ا کے م اڑ کاور وت ا چناروا کمی ئازفا تزمع یک ں ود ن

 دادخب ےک ےک گیج روا وکرم یک ا کی لرغط گوی بناب کن اطلس )لا رب هک نقاد سا ....: توا یگ لا

 او رکنی م قفل ےساھڑب مدت فرط کو ادخآ تازا ارادے کرا اہایک وکے دادخب ےن ناطلس ی تی ۔ایگوہہناڈر ےس

 اپ ےتپا مت اھچ اک اوون مئاقہفیلغ بج رک یت بر لاا داری کت رزم تورم لار تفالفاراد یک

 ایگ یر بک آل یب اوج چی کی ایوب یر اب وتو رابرت و تاک 0

 نارمجےک بول تورو لر تقال اراد سوکھ ےن سا اھت تا س ےک سا یھ ارد نیم شیئر ایگوہ لخاد رار قب تال ارارروا

 کج ناپ ےک یی شا ماس ےک تار کے نت گلف ےن یل قخانچ گام نا ےس نارادب نب شرف ےن مت باغ ےک
 خرا اک کرب وال العاب یک رط حر طب ےک ےن رکرض قرب دادقب ےن ںویھتار ےک ساروا یر یماسب ۔ایدر کت اور ناعاھتراد رش ایلن خاک ا

 ت e سیده زج لک نرو نم قرص رازی تم نب یل نج لیٹ ۔ںیہ ےتاجوہ ےر کے ورک ندب ےرکےک ںی ورک ورش

 -ںیہ چپ رکن ایم ہی وام کت اعتاو نا اھت اراک! ےک ےس م ےک پاب پس ایہ ایر ل وق ت عاطا

 ساده رم سای آل جا نامجو اف سم کلات ابا کی رخ ن اطلسدعب ےک سا۔.....راف کرد ل کی راب

 ( مزمل دلج ۵۳٥ع دیا نیا لاک جرات ) ںیہ ے٣ تاھا ۰ 0



 حج سا سعی حس ھچک مورخ ٹجرلج ۳۸ نورلظنتا ترا
 ا ےک تس ورا کوچ تفافر ین اروصت نم قرص امور چ یم ےت الع ےک یڈدروا ےگ گا کب رک کے ادبی ےس رن یا ےک

 رک یاد داور بتا یری اہ کر لای سا لک تفت لخ گی لر اس ایا

 نب ںیٹو شٹیئا مرقم اطلس نر ےک ا ۔اھت حت اس ےک سا یھب اف نم یی سرا اوبرا ارب ووامھت یئارخطن ران شا
 راکرخ آپ راتڑلر یی دیس اھت اسب ۔ایگک اب رکا ا تسکےس کج ناردیم ںیشدرینانچ ۔ نر ایکس ریس وادی

 عرض طلا ایگالچ اد بناج یکدادفب کیپ لرخطناطلسدعب ےک ےنوہ متی ئل ںیہ ےک وہ ماش تاعق دی ایگمار ام یش کب نادیم
 1 واک فاح  ناطاس_ کن یر نت ہقدصروادی عن شاور ضا م تمدن یک ان “نم ترا ۔ایک

 روا شب عسل وب د ناک وار خب ےن یب لرغط ن اطلس ے وہ تاور باج ےک دادخإ ںی رک ےک یادوا ے وہرضاح ںولود
 ۔اید باد شی لاو

 رگ چپ لاس نواتس ےک تصوکح ینا شی ےن کک نٹ اہی پر اتم یارک وپا لک ےس ےنامز سا ںیڈ ....:ثتاافو یک ںی
 روا یک دم لم فیرحتیکل اددایزے یکدنذ لیا دعب ےک تافو یک ا ےن ارتش“ اظ نورم 2 _ایگرگخ ولۓ افراد لاک
 ےک ے رم

 بتلاکلودماءاہب روااتو نا a EL رم سا.....:تراما یک سیشن ڈو نی روصم
 سی سج اھکر لاو تملک لوک سا ےن ناطلساوہر ضا ےنرکم السلم تصدخ کد اشک ناطلس۔ کرت
 ی ےک سوسیس شوند فا لرع تی اہ اہترواای م توارد یا

 دیر کب یک هر ی ا شش ے٤ لوالا گر وان. :ےتمولک یکے ٴ3قرصروا تافو 7 ںیر نیروصن تاذو
 ےک ےن راک تیز خا ےس ہقدص لو دملا فیس ےب ےک ساوکم ٹانخلوا نشولھلا بق ےن ہفیلخ ایکر ایقفنا ترخ ہر خس یھپاکے نیو لیبلعح یلاو)
 وکی ا ےس و خاذ تتحلف ےن عحودحم ناطلس ۔اوہر ضاح ںیم تضرغ کہ اشکلم ناطلس ےئل ےک ےن رکل صاح دنس کت راما ہر مروا دایک تاور ےس
 ورک صراط عرف یکت رام وک کاج یک پاب ےک دوا اام فارس

 بروما ےس ےس لج ےس راہ ےک تطاس تم واک ےس و کم نب دوم ئاھپ ےک سوا یقرای کرب ناطلس... :ینرایگرب ناطلسروا قرص

 ایت اہ گی شوو یک سم ںویئاڑل ات اور ناطاس لر وص نہ قرص نار ود ےک تعتاد نا سقیم ںایا لرو ت
 بس قوم ناله لابی دا اکیا کتری 9۶ ات ترک لیتو ذ سد لا را فتا رگ سا گر ۱
 ترول ار مزعروایگناهررصاق کی ید )لودر یکس جوا اھتاھکر سا ےک اوج ےک کلاس یاسر 20
 ناطلس ل# ا یو ین روا یورک وقوم طخ کمان ےک یقورایکرب ناطلس رنو گر قرص لا یر لک یک ورتو توم ینا لک

 تماما اب کس لار را فن چو جست ارور کا کت سکے لبا جالب قوری
 ایک و قلا ضرر ناک یکن تاب کک اےس قصرا یکت اور شاپ ےک ہقدصاھت ےس

 ۔اھتاتاجاھڑب اى شہادقب اہ یخ کما ےک امانت اعرب دادخب تفالشاراد ر ن اطا ش۰ : عذر تری روا اواو اکر قرص

 اے اک ہال لا کام اتو اتمروارادر فک اروضمب قرص اھ تمادفب شیت فرط کلا را تب ی اخلاوا
 ٭یرصیق نیلسشمرواایگچ نارج رک اہ صاھیقورایرب ناطلح -یپر کی دنبہع قے ن ہت ن اطلس چ انچا یار کھ رص ی اک ا ںیم ناف ضارواایکلمت
 ےل ےک ےل اتم ےک ن رسید نما ہار یے کز الاول 72 وروارخب تفااراد کس رکررتهارفب شرک

 ۱ ۱ ۳۵دیا رلجرخ نا لو اجرا ) ںی کے ےک رمق ت ییا.



 مودصح ملم 0 . 7 نورظیاّراج

 ۱ -ایدھ اپ شوارب اہ بخان ےک قور ایک روا ایکو م لقا درب ن نارود ایک اب

 ناو رص_ ےک وہ م ں ولوو له لر ےس 7ل شر رکل گئے ارغب تاتار نامر وا کز اقوا ا :یئاو فرط کلم کت دص

 یخ تاب وار رس کف لپ سگ _قرص یک نزر مر سمر مر ماتم ےک کر چ سی کد کت ایقاو
 2-2 0 اید مربا رانو ایپ سل نور ےک ںونود نا ےگ لیپ ںیئاو نامتروا یز اغناوإا

 اڑ رس ہلعر ےن ںوگولانا انچ ایکن اوروکں یش ےیٹ ےنپاھتاس ےک لوخفدد نا ےن ہقدصیلودلا فیس ےھ ڑب بناج یگدادنب لود فر دف ئگ
 7 ملا تیز نا اپ کک تدصلددلا فیسذیلخ۔ایگوہ مہرب ارد ماظناکت مول انچ ی کر سس نو نا کو الا ماوگ ادرک

 ےن فلفو انچ ۔اگےۓتابخدہ مئا نادر ارام یا جید لاک ےس دادبوکی رصق نیلم پ یک اولہک اوج ےن قرص یاس اک

 رارنپ تقال اراد انچ ۳ لّیاولع قرص لو دلا فیس و درگ اور با کن اورہ ے وارغب ۱7 ار داوی رعت یک

 : -اگل ےناجاھ ڑی ہرابودربطخ اکم ان ےک ہن اطلس

 لونگ او کپ یخ انچ ۔اید معاکغ ناج بش مکس قوری اطلس و سد اش نیم. ایساو
 بق تاک یک وہی لود ی ای او ییزاغلادنا یمہصرع اید ل اکے ایس اوو یل یک اید فر یک اوآر وو یک
 ےک گن اطلس سی اساوروا ۔ای آں پچ ےس مار تاد تزر وا ابد ےد نکلاوک ا ےن دص ازل یر رک ساخر یکن روا رک کش سب

 تموم ےک یا یار ددا ایگ یک اد یھب ان اکی ئزافغاوہاروا ہقدص یبطخ رحب ےک مات ےک یا روایگ امیہ راب ودر ہلخ امان
 هنگ دادخب تفت کس زالو اگروم راي بم ,قرصروادارخب تار اد زابل باد کسر
 1 ےگ وہ یضیرآر وف بہ اصفیلخ یت کتاب سش داید ای ئل ےک

 روطاوک ہد نب بہو نب ناو رٹ لودیلاو اہ تیم ےن قو رایکدب ناطلس۔ایلرکضبق یھب تیہ ےن ہترصرحب ےک تاعقاد نا....: ہیر تیب

 لا فرط یک دص یھب یش: .یئوہ نب نا شٹہلورلاءاہب روا ہقدصرپ تاب یی گہ لپ ےک ہقدص تعا کیا کل تقاطع کا
 ےک تیم یادوں ےس ےنپاروا کت ماہ ےن ہقدص قت ای آں او رگ دعب ےس گپ رواایمگمالچ سری لوله نرود یا سو +
 اھت اھ اک تی تقو لاوج ےن دلقم نب کلام نی 0 ہعیفم نہ افر نب نار ہک ےک ناورٹودرگے ن اوج ے راہ شی اولی دوام شاپ

 ےس فرط یکن اد اپ چار یک مروت ادرک( نوک رط کت یہ ےن اات کوہ راف ےس امسا م3 دص ڈی ئانچ اید رک اینا ےس لا

 زشےن ںوہنادوا نم لیس رترصگارنچ ےک تیم مش نارود کس کنج رو ایدز یر ازم اک رم ےن ںوپدد اھ ےن رکےن ںیہ وف

 ےس ہقدع۔ایدرکل او ےک قدروا یک لوت تع اطار یکد کیری ےن ر وص کوم لاد 727 ید لوک قوم اور کاپ

 تاپ لاو عرق حس فرا سا و تصور کن تم ےپارواازاوفےس ماعناروا تعلفوکں وقار ےک ںاروا

 ھچوکں وکرت ناروا یگ شی اقرپ سارواایکع وکفرط یک ساو ےن ہقدص یم لاوشوام ۔یئوہ کور اي ناطاسروا ق ن العار عب ےک ا

 -ایگالچ لئاو عرواایدے دیگیمٹا ا دانید کا ایپ ےس اہے وے ول ا یم نیکو اولا کہ لورلا بز ہری ای د لاتے ںاہو

 تایمرد ےک ہمموا قورایکب ناطلس کرج اھت م کس توک نکن السرا ن لم ا ےس لاس سابق صب .....:ہطق رب ہرصعب اک دص
 دوما ےک ایگ وم صان کے رک ریپ ماکےاو القا نت تورو ادب توپ اول ا ےک سابق مآ اچ اساس اکے کن

 یکن اطاس ےن قرص وت ایگوہ دز رپ تمولغرپ روط لت ا ن اطلس بج چاچ اھت کراہت ا اکتقفاومروا یرادر بنام فو تغعاطا یک قرص
 بی ےک ہن اطاسرحب ےک یا اھکر لام ےب ںوب وص ےک سا ےس ا ےک ہک ن اطلس چ انچ کیک تس اوخرد لا لار لول وصال تمرض

 (۳7۵۸ص) قل اف ایش اج) ںیھکد ۔ے دینمیکب سینما ںاہیب.٭٭



 مدح مترج fre نور نار
 سا مکس رک ورعب کھ رص ےن ہک اطا انچ کت لاتے لب ما یک اور یکے نرکض حق رب ںدریگاج یئاش یکہر صا بخان
 سل درب ام اپ الکسا ذس قرص کود جو فر هراس. ارگ اطلس ایدہ تب تاخیر کت اردد
 لیتا یدرک امو ےک کرا یت یک وے قرص ب کد تعا یک کیا ےس لکا رکود رک اےک 0 رایان لولا بذ یر فا ک
 ورا را عمود نرم ین رداع اہک شبا یقاباتایارکر یار شم فارطا ےک ہرھب ےن ساوکن جیک نب لق یک ں وعان اے
 کس واکس قرص يک مرکب قوری کتب کل نے اف ےن لنئامسار یخ انچ ایل کور صاحم اکر ھبرک قرص ایکڑ وچ سم
 ا و روا یاب باہ کھ ج لتر کی کت سک لع وامر غ فرط ی اقا _ ی رر یک ااا باہ یر د کوش پوریا
 ول اروا- ی عکس لایت 2 ںی رکے ہموار عب رکو نیک

 یت اراطم ک لیتصا وج ایلرک

 تص اید ےد نکا ےسا ےن ہقدص انچ یکت ساوخرد یکن مارک آفت ےن لیا ادب ےک تاعقاو عاب.. :یباوفرط یک لع یک دص
 دام یر میر ےک ےک ایت عاد ہلوس ںی ہرصب ےک کر وک یا پدرش ےس فرط ی اروا کت اتاما رضب ل ارو اد ںیم مش ےن

 ۔ایکوہ لات ااکس ا سیم یسا ایکو ہیر کس یم توملا مرک کس یز مرہ ماددوااید لپ فرط یک راف یک اروا ایگ لچ ںی او لص سوی کہ۶ ا

 ریس کس لار يا هشت مانکن و ملغ کیا ےک ںیشواداد ےنپارب رھپ ےن ہقدمح .. :تمولع یک شان ںیم هرم
 ےک وہ غار تاغ ت ملا روزہ روا اید رکے درب رکو یے ھ نشروا ہری ات ۔ھتایک ن ی وک ں واروس ںیہ وس کیا ےس غ کی قات

 ےک یکم یکن ا عوف کیا کوہ ےس تاغقا ا ےس قرص ۔ ےس ےترکرام ٹولےر بھ لہرا کیم یارک یارک فر کوک شام اتاروا
 ہتدصوکور عب ےس ہو سا ےن دھجن اطلس ۔ ےھت ےئگ کس دا اور ن روا ہر لیہ ی گہ ہر تفو سا خ فرم ےس ناتا یکہشاور ےل

 2 اي مادر اباد ی یوم رود یک ب ےس ںی یورک ررر ضا یو یار وارو یا ےس باج یارک ل اکے تسمو ک

 ےک ن ن ب نار ی کک کوا ے ے ایف ےک لوب ھوم لور تاز ےک ھ ن: تی رک. ....: رضاك قرص تیرگ
 اپ ےک ل انجاو باسارواودالع نا زفحق» یاب نگران: بلعن دیر ات کارتی حس افو یک ار بج چنانچہ سض

 یی کلا سا راک رھھجک تم روا ےک سوم اش اباک لار ایگ کل انا یھی دوره دوو درک
 ھ۸٤ ےن کیب لرغط ن اطلس بج انچ ایلرکضق رب ہعلقروا بابساو لام اتر واابد لاڈ سیم لی ےک کرا کوم اخوان :اروااوہ اکر ا
 رود ےس کیپ لرغط ن اطار ب ی رک حب اصمروا یل رک ل ویت تع اطا کس گان جاری یزید من فر کتی گل

 د شات مشرک ل کے لی خوا یاب اکیا ںی کے ہرطخو لایخ یا ےن یوی یک ا فو: تافد یک ئی دعب ےک ا اید رک وکب اج
 تاودوایلوا ےک کی لرغط ن اطلس ےس مت اغفیوبا۔ایدرکر قم ےس بناجح یقپاوکن ایج منشور يا قوم اشیا اج وہ
 ازم اکی اسم قم لا ژاوی است دب ےک پ اب ےنپا ےن ےب ےک ماظخو با ںاہج یی لم کود یک راو ےک

 یاس باس دل

 ایکرم ی حب هس دایر رقابت. فر پاپ تب رگ ےن کیب لرخط ناطاس ....:ہلبف کت روک کیا رپ تیر
 دعب ےک ےنرم ےک سا یک تول اس ککے یا اھت ااو ےس راک سماق اخت نک تا نھ فن مان کا ماہ نار اکتبر بم

۳۳ ِ a. 
 اشو م )٣ے ا کر اا ) 21 یاب ۵

 Lale OME لالا شا نیا را

 یل دی دچ ےک نودملخ نیا راہ وج وم اپ ے راج

 دوام بستن: باخت وبا سا



 میدم ۳ هه ره نورلظی نر

 ارسم توک کت یکے باج یاو نی ارپ وکر واال ج تم رکے س کا ےن وتان ناک تےک سا راترکتسولعل سودا اک سا

 e بی ب تی رکے ( بلع یاو ) رک یکم اطلس رم
 ایدرکر قم اھت ف ورح ےس م ان ےک اصر واک ج وک کیا اے فرطیتپا ےن یا اوہ کن اماکتیب گادناپل

 ناب دا ایل ے تاک م رکے فالس ا کلا چک ےس یا ایکو بل اقرپ تی رن یس آر ہوکد حب ےس عھپر....:تسدر ارب ہد ابی
 اچ ااا ےک ریش لا ےس کا یت کاتا م ا تیادا تیک یک سوک ےس ا لاس اب ی انایکن یی وگاکی او ترا

 ۔اھت ترک ام ٹول تقو ےک تاریک ایپ ےل ےک یر گرا حر ط لا نارا نہ نامت شوی اہک ت اہ آسا راک
 کا لر لار نا بدر نا تقاضے او ار سلم ںوپد یھب ےڑوھت وکن د نامتسروا

 ایدےد شری وادب ۃحش یب رفنسا یماوک شا سا وت یکن یم نار

 نک ہر صا تس ہام تامسروا ایکو ہہناور فرط یک ی رکے رک سرد گیج ورس كاما مقر اچ اچ طق اک رص تیر

 دم سد اپ ر نا فیش کا دماغ اگلی نب قد ےن ایگ گویی کن

 ہپ ناس کرک کے تم کھو گیر ری تستی اچ ایل ےس ت ب تم رگ دایک وم تاور فرط کیری رطبا لاس یا

 مارو ےن قد مص ےس ےک ےک راع اس ےن کا رہ لاتا رکےت ےک آۓ وہ ےڑتاے حل ابقیک۔ اک ومن لان

 یر ربا تم نشر

 وکں وول یکے باج ایک ان رو ایر وایت کیت کد اھت اجایکب وسنمبناج کیف قر فو ۳ :توم یکداقیک

 ادم یہ ےس وم یک تنام دا تک

 ےن قدم چ انچا ی درکالعع ریا رواد ی یم نج ہقدص ےن ھناطلکں یہ ب کی :تفلاخخ یک "لاوروا قرص

 مات اسارت لس فرا سلم بزم ایر رنک سو رپ طرش دهد لول بزم

 ےن تدم ےن واری لام بج کاکی چ اد رشک چرخ لع ےگ ےن ںوگول نارکنای جی نیم تاقتعتتروا تافایطم ےک سا ئل ےک

 کج ےن قصب ارب اید ل از ںیم لج ےک کر رکا پا یکم راق ےس یک اوا یک ا وو رکا یکم اکرم تالار ہلودلا بم

 رام اھ اک سار ندا نکس اکسل بد جا لات لیتر روا گاف لار گرما برف قوای بزم
 تایید 4 ےھت

 یو نا جی ےک ملا ناد( پ کلا بزپم) ر ۰ام لک مح ۔یلورلا بزہرواراع
 رخب ےک تافو »ی شتر نا( پوکی ره عن رم جم یر یوا ں ونور ی !تسایرد یرادرس یکم وق

 ماریا ےن لو دلا ب زہ الہی در یئا ےل ےک تمولقت یی او یاربار کوہ لود نایک اور گول بت

 تار اقا درگ و الج فرط کن اہ ناوک یت اربا ےس نہ ا گا د اب ےک کر گز دایر خر کےک ر کب ولخموک

 ماا یا م ککے اچ کید ترا یک ی ایکس نر ازبک لو ڑب تکوشو ناش کل ودلا باہم ے تاو ا گرم ارا

 مه نیس لا ۳

 تل ارگ تاج آے تطال یر ےس نا سہو ہلا برہم ۔اق ان اوج ن ییا تو ادا. :تلگیدام

 سا جلایا نب اع) ںیہ ۔ے رن شخ نر ںی ےک ل مر ری یم زنی اچ منا 0
 توش



 ہلودلاپذہ روف ےن تک 7

 کش تک عالصا کل ا ےن ہلوردلا برہم ہ۔ایدرکرہ اھ اھتاوہ اپ ھچچ ےس تدع کیا لی لد ےک اھ وج داایدرکرنلب تموم فا
 کک اغ قرص کل اپ ے ےتردصرکک ابزارک اےک رکرات یف ےن سٹی ےک سا بتا کون بایماک
 ید ےار کاج او چے کروم اہ وکر صح کیا ےک اپ

 یوا روک وف ی ا یک لوہا برہم اکل دلا بہر تک اردا یک بع کچا کے... of گلورلا بزپمروادام
 ضیا اےک عوف ل ےک اے لورم پک یادم ی دن کات فرطنورای روا اید ایل
 ےک دام چاچ یک قادت ےن رگ ہلورلا بزم یگ اعب کا یک سش اپ عوف کب ار ےک ساروادامجدعب ےک ےنوہ ورش گہ ۔ابد
 کات قاو سا ۔اگلگاھپ رکا رکے لم کجا 9 90923- بٹ 2پ 7ئكئ7ا+ٹ -: 7
 کک ید اضوک یئریقین بیس )لرکنشل لاس تا ےن رص گا دادا ہرابدد ے قام اڈل کاو ادن اکی لامماکروا نگ وہ ےس وج
 روال کے لدای در کود رب هک ذی کنسول ملات تیر تب وان

 ےیل ولا برہم ےن دالا لاا ایل ھتاس ےپارکدیسزو لاس تہ روا ےک ناور لش روا تالان یخ کپ ےک رالاس پ ںورادرمےک قرص
 پا ینباطم ےک ۓار لا ےن ہلودلا بر مین انچ اگے دارک يا امد« کاپ ےس قدصیکس یف ےنپا یک دار

 ۔ےاکیرخ ےک یر جید یک چپ اپ ۶ء30 کیم اب رام کا ہندمصایکنا ود اپ قرصا

 ناکام < یار ید هک اشنا زم نرو" نت قرصلودلا فی ا :لید تراماد ےس
 ارقار ہت ںی زا کم ر اللم تقوا ا۔ یکن ہ نارھکتےس روط لخت من اطاسروا ایکو ہ تاخ اکی گدنز یکق درایکرب بج ۔اھت
 ارم ضرر لا قرص فر فر - کد تاج یکے نک هر روا گاو شل نا یک یانع ییا یک درک درش
 ات جرات کتب ید نئ اطلن ات زرا اھت تاج وج قرص شات سان اب اچ اپ ےک ہقدصجداتوہ سئارانو یخ ارگ اطلس لک

 ےک ہقدص ےن بار سایہ شئاران ٹن اطلس ےس کواس یلاد) ت7 اکرم کیا. :یگدیشکا گر ترصروار ٹن اطلس
 رب دیک قوم و ب09 ادرک ا ف اص ےن ہقدصنر گام وکب ار ےس ہقدص مت ناطلس اپرا سیب نا
 فرط یت دصو /ازمےک ہٹ اطلس رکل وھکل و ےن یا اتا راع شب ےس فرط یکل روا اتر اھچا فالخ ےک ہقدصوکر شین یاس تقوا ٹکا
 نر یاد رود کاپ ےس وک اخر کا ولمس دق ن اطلس رک کب ےک نار انچ اکہ دا آپ ےناج قارگروااب در رپ ےس
 ےس ی ادا "یاب ےک ناطاسوکب اخ رسک( یے ارے شے ےک لا را ایک روش م ےراپ سا ےس تال را نہا ےن ہدف
 نترییسرگ ںی پس انمانرکم اکی ئوکف الخ نرم کارا تفسیر گن سرا کیر, فا
 ادو روش اکے کک نج هادی

 ٠ لسا ماتو وخ انچ ای دےد باوج سجراکلا ین اطم ےک روقد ےنارپ روا ید نیب ۓار یکدیعس ےن ہقدص انچ .....: :توافب یقردص
 روا" ولید ںی رکے وھی ات ۔اگآ نیل ماکےے شیددادروا ب 1 ورکر ات ںی و وے قرص ر اا ۳ راي ور

 یاب دص یناب ز یکءابقتنلا بیقن یب زوارط نم لس دارخب تفالقراو ذ_ متر فیفح ہدایپ رارہ ںیرواراوسرارب ںیٹ قایلو زئاج ۔ یوم برم

 نی نایمرد ںیم وار کی ضاروکس مارو اور کا اجتس نلاطا دز سی کیسه بنام ات کت مم تشلاخ یکن اطلس تک

 ۔اگےاج ہی ارووںوہ

 سارا لا ےک ناطلس لند رطخ کن اب لپ تیک اما سس ناطاس کر اب ایکرذع ےن ہقدص



 میررصح- مچ ۱ rrr نەدا
 ۰-با. ےہ تے یس اساس
 تس هک اهن تماقهتج ور فوت رواں ےک دماغی ے وااو یک اپ ےک ہقدصوکی درہ دیعسیباۃ اقلیت ےن گن اطلسدوخ دب ےک

 راک ادم لا قورت شرت را لورگی الغ ےک ںو سینک شر فک واچ عترت ی ھت
 نیا رخب تشکر اتکا مامانم کلام ان تتطاسا وکیل یاوارخبروگل عوض زر 11 عوام جٹ اطلس
 ۔ایکممایق ےن بسر رج ہل ےک لابقتتسارکےن تعارج کیا یکءارتقارک

 نگر تا بم نی قو ایه نرخ یک الصادحجاس ےک ںوراوسرارود فرص ناطلس ....:یگرایتت فالخےک قص کن اطل

 رجب لا ایلاولب وکن اروا ےک ہناور ن۴یارف ےک یر گچ وار ارم ےک ناهفضاءارما ےن سا وقایگو ہہ سامصا اکی ٹرھدد ٹہ چپ زوادض

 رات ایکء دعواکے نوہر ضاح ںیم تمدخ یک اروا تحعاطا یک ت ن اطلس ںی سٹ ایگتادرطخ کیا یکداما یگدامج ہام ناپ ےک فیلخ قرص

 کنکس ےس روا لابو بابا ر ہک یوکے ار خب رکن اطلس و نیک ادا دوا ای درک زا کس لا قرص بک لا

 ر ندیزاخلیاروا( ادا وا _ کرک یک روا تقفاوم یھب س ۔ ےساوہ اکر یک اپ ےک کار ہت یاش وچ تو سارا ود

 روم اک آے باج یارک ن اطا ے اک ایپ کاب ےس رم اک کت واذب روا یرزب تس نلاطاس روا یدرریچ کریم ےک( نواب لاو ) نارا

 ۵کوا دل ورلا فرش نب شار یکن ںی اروا ارعا ےس ںوقالع یئالسا ےک بناوجو فار طا جن انچ ایکو مریم اان ےس تع اطا کت دص

 سا رغب 1 لپ اوری طرز 9 مرا ییہ رہ ل ن ار یار ناسا

 الت تام کف قرن نصب ياري تیبا لر: ناح
 رک لعاب ۲۱9 نیا آپکلگل ںیہ ضم یو اھت تلے نونایل سل تایل ںی یک یوتاب

 مروا دچ اچ ےک تانغ ےک لصر وطب راتب ہرارب تاسروا ار ےس ماتوا تس ز۶ کر ت و کی ا ےن قص ایگ قا اپ ےک ہقدص اہل اید لا

 ے ۃدص/ جلا ےن الی ویک کچ یھ ایک وک اسےک لات دقم ےک سئرداایکوہ فرحت دص ودی دے چ تاعتاو

 وج م ناک یا ےک ڈر صروا و ںی واں ویت ےک ساروا ےسا ےن رن اطلس۔ایگ چی تصدخ یر اطلسرکک اپ ےس شا نرم

 کل ئاخ تزاجا ےس ناطلس لن ایک وکےادقب ےل ےک گنج ےس ہقدص ےن رک اطلس بح روا ایکو ام مکر شاق سی دادفب ہک

 : اھ ایپ ددمع یخ ایا سکس ناطلساک ل یوم تاور

 ہپ طسا یک ےن ےن ھم یمارچن انچ اور اطساووکن امکرت اقوب نج مج یما ےن ناطلس شش یدالایدامج ہام لاس یس... طور گرما.

 لا یت لور ےک ہقدص ین شب یکے راب نوچ ناس ووش راو یک کس اراد لایک ےس ایس اوو کردار رو قرص الر یز

 ہا ناس ی: تمارا زاب ےس ئ قرص کک ت لاما د ڈیم ایت مط او ہرا ککے رک یارک ایکو اپ بدان اس ورک ولو جوف

 ۱ ایگدنادرڈساورکا تپ فااکخ وی

 هس مجد ےب وف کدھر یما ۔ایلرک یف رب اساو کوہ لقاد ےن تباخخ اج ایدڑوھچوکا اد رکن یر جر ےن دجریما.....ہطف اکہ قدصرب اوساو

 راک ےک رکج ے رگ یاش کراتو تاب !تباخ ند کی اھت لا جد ےای رد فر ن ایمرد ےک ںوغی ور نامی ساک

 اگه ےس کرک اتکا ےک یا کورو رشا تواک کش تردد ددا کدے د تسر ا تان شیہلمت ید لیپ ےن رکشپ ا
 ے ہرا اچ اید مکے سکہ اب رب واوکں وقالع لورٹنکیم ےک ہقدصوکد ریما ےک ناطلس ںی ر کس یو الا دام درگ دان نا

 لاک سوره )يک مزاسلب ان ۰8۔۰٣۰۲ ع لاکا یخ انار ) سید ۔ے یو ےس ییا درک ییا
(rنیر ج) ںیھکد ےہ نیشن شرکت یس 9 ۳۳ص لالا خیر ج) ںی شصت  

 ۳۳۳۰ لاک یا



 ہور متر rrr نور رج
 بوس دز گو ہلودلا یر یک اج رو یوکے ادرشزواۓئاہڑب مد قف فرط یک وقالعےک ہقدسصےس ےدارا سا

 ۔_ 3رص شی ےتارای درک واف ر ط کرار خب تفل اراد سم آے بجر ےن دھن اطلسدحب ےک یا... گنج یکن اطلسروا ہقدص
 چ قرص گی کدوم الات کرہ ردا اید ے د اکو وک ص ے اخر واہ دایک روا ایگ مز ع 6اے ناھن روا وم کپ
 روگوا نار گول اکے ںورادکنیت ینارواوشاوہ برعک ول چ اک گیج توری فو ۶ل آہ رشت ل آہ یت ل آاراکلوا وادا نا ےس اد آبو ڈی پا
 روگول نا ئل سا اھت ایل ماکےس یریلدروا تع ایش ی تہ ےس ںوگول نا کتو چاوہ جوت فرط کں ورک رص ب یکسر کت لو نکس
 ورگ اروا ےک درک ور ان اسرپ رت کر یکے فرط ںوراچوکہقدص ےن خوف ئاشرھچب۔ایک دواک د لص روا م اعنا ےس کے اھ ڈی لد ےک
 ژن لیاقت 1( لوب رم لم ںوہ برحداشداب س) ہقدص انا برحاا کمان اچانک نلب زاو آی روااتاجاتڑل قد یئوہرو آلے توق
 .: مدت تبا کر رگ

 یے ےس وات یوم تیز قرص لینک ام کنم رد لر رمی قدصرکفک نا ےن هش ماف ی لا ک قرص
 ورک رک ںیم تبدخ یک ق ن اطا روا یاران رم ےک رک دوا ید ہت ب اوج وک کا ےن شک گری ارز رپ بکس قدی
 ۔ ھار اکے کوا ال روا د وادب تفالراد ےن رن اطلس

 باقی دط یب یتارعےن نضت ننیجو یہ ۔اوہ عئاو دعب لاس یک ےک تراما یکل ا لگیقاو اکہ قدم... :تایصوص دص
 E روا الا ےن رکی ااو لر سکس تیر کل هم سم کنار کیم یلاع'ناشلا یش اہ ۱

 ۱ ۹ لی شاتازب دیش دان بک یا
 :چ ۔اید جر کو ان ناماوکی وج یکہقدصروا۔ایگالچ نیا دادقب وااوہ سنن او سش عر ق ن اطلس حب ےک گرہ ہا. ...: قرص د دد

 ےت ےک ساذق یئوہ تمدغر ضاح ہد بج رچپاھب ئل ےک لاپقتسا ےک ساوکت لود نکاراوءارھا ےپا ےن رھگین اطاس یت آدادفب یدیج کت دص
 اراک مت کروایا فل اکر اور بئر فو تع اا رنک آے ےک ھجنئاطلس ےن و ۔ کت روم کے قصروا ادرک تسلط

 لی اطع رگ اب یدک دف اطلس ای پ م ایت م تفطاعییاہ ےک یک ارواایکد ہ۶ اک

 ہرن اطلس ےس ےک اروا اپ تافد ےن اطلس کے ابیات تاپ < کال شر یک ت لر ن بدو ن اطلس

 کد ت زاچار طاف بطب ےن وک ن اطا یخ انچ یگام ت زاجا کے نر کم اقرکا ہل مش ےنپا ےس دو ن اطلس ےک ید ی اہنک مک وچ ث۱ل ےن
 تاک لات یدک کاپ ےک سنو ورک باک ودرروا برگ وزير یاری آل عر کوہ تصخر ںی

 ۱ سموم لار

 وای تھیم کت فالف کاب دش رسا ےک ساددااوہ لاقتناللاب بظتفیلخ یم نل بج ....:د وع حا الاردا تم یش
 رگ اپل سلول نا تار کس اید تس فو لئابدشزتسم)یئاھب پالا سب ناور )انبار اکی محرم
 سو اوج کد برج ےن در ایکب لطوکن یئوبا ما ےس ںیڈد ےن سایرین لر رس یلغار مت اپ ےک یش

 طف یں ...٭۔(۳٣ صا علا خا نیا راج ) یھ ںیہن جے یکم ںی ۰0
 نت ںیم نویس ہقدحع ےہ ہفاضا لز ررر حب ےک یار ٢۸۸( جب ۷ع )نشنڈیا یب گری کس نور نم راجدوج وم اپ ےراہ.....٭ ۴۳

 ےک سات سا ے لار اچ ی نام اکیا فر یاب اکہ قد. ےئوہ یل رفاوسای تک نابیوہدوا ےئوہ یا ارقا یاس ای
 بسی انا اپ ےک ہقدصرکک اھب ےس ناطلسوج سٹ یاداد نکی: باخرس شا ب حا یرحلادیق دیعسوداگوہ بایماک یش ےنوہ ار فرم اپ
 ںروڈاو اک اددتسا۔ےئدہ رر ھت



 مودرصح متلب ۳۵ نوری رج

 وا حاوي مس کشت یفب سوار ی یک انک رک رپ تاب کرک ا ںیم ےس ی دایک آیا ےس رم
 ید یر گلد نت سا نیو شارپ دار نوار یا

 کم ب ےن دش تس یلخروارب) نک اوبر یمار وااو اڑ یک گی الف شوک رگ شی وے :دادفب یہ نارو) سا. :یرارک( 171 ساب ۱

 1 عزا قاب ات اداری نب اکا ولم شے دش رت سمغیلخ۔ یئکم وم توکل اےس سا ۔ایلرکرضق لوید سو

 0 اول کیا شش اچورگ مات کور یکاوہ لایا ےک ےن رک باتا ریمروار اط ہوکہ ی ےس لاک ہی بسا ےس

 ۳ ناب لا شده زلف ےسا سرور رکن کاوی ی اي هرس نر

 نااھخھھتاس ےک سا کب شپ ج۱ )باکس قم ولو نا کراس لوس... روا روس کیک
 ہلودلا ا یش ارطلاور ات ںی یل کل ارزو کلا اسی لا رک سا اکی ارعے جوک یگدوج مدح یک الس نوو ناطاسے ںولوو

 ٹر کشا ہار ای اوروا لیا یل ایس اوہ ازاوب بحاص )لات ناسارخ نب یگواپ داداد اکی گز د ومن دلاروپ ناطللس لواعما کیلا رنسنپ نب یگز

 4 لباس 222 کین شیروادوسم کیک ایگھہادیپ ہرطنوکی تب یک بی رقےک دادفب تفالقاراد گول تقو سٹ ےھت

 کوک ےس فرط کک ب پتہ لااوہ سینا دیپ خاکی سے ردوحسوکی تب ۔ےہ ںیزتڈدصقمارامج ا ڑلےس مت ںیہ آے ےک کمکی راہ

 FR یو سری یم ا ۔ایرکر تتم یت ںیم 0 ںی لب اچ اھت نر

 ہلجدرواای گم فرط یک ارور سری اچ ور. درب کس ےن رک بام اک ادوا ےن رک نج ےس سا ےن یتا ترک

 کاک تے جک رب روا 4 تم« لای ےک یزو ےک ارادو کک ےن ںی ے ںلااطاچ ےس دص: ےک روک

 روا رب روت وب تیلور بلوچ کش تورو نرگس ذهن باری کن اےس باہ

 کج ناړیم۔ ین دای ز تقاط یر وف یک وفود ناک لم یا نکے هه سرم ورد یورو سری بم و نام کب نیت

 لا نصف سیر لپ لب فارابی وک یاد اکا ےس ینئادمرواےےیک اج ہن ںیم ۱

 ۱ تما یکے نک ہر ےس یک فک نور اپ کس لوید تاقاو نا ےندش تی فاخ رفد شرس

 بم سرو ننه اب هست ثروت ںی کوا یورک رہی وک وکون ارپ ا رک ومو رسب ے بس نان چک
 نال یک دی اوکو نب دلزع یب ےنپا ایک واف رط یکدادخإ ےس یت تیاہن ےن تب چ انچ ںی کشورای اکرم
 چ ےک کرو کوک و کں ٹو ریوی اپرا اوہ ترک یو فسا یک رقم تا ےک ںیوک نس نی یز ی دلاداکروا ب و

 تاع رخ یخ انب تاج طاشناک ا ےس یا ج یوم م نار ف وفود یو راشاروا مکے فی کی ری دعب ےک وود ےس سا۔ایدکور

 اي وا ےک ہی یارو یاب ےھت ہی باہ او لام ےک روح کب ےک یب ےک وہ ھی خا رش کو ادب روا ایک وادخل ےک کرے

 2 هرطق توس اڑ فرط یرسود سیکنڈ یشنروا ںیم تس کیا کپل نیجروادوس کک اوم نزم با کریو یوارخب روا ۴

 یکد وم کلم یارو یتا اپ ےک دون اطلس ےن یک ویچ اتووچ مر روا یر کو ہر فک ےس پاب سا یر بلا

 ناھ رز آم تےےن ناطاس کھ اوہ اھ یم سجایکاورطوخ ھت ےک صا ےہا ےن دو ن اطا چ انچ یت یکم اوفو یک نر کود ایزوکیگ اج
 طخرب ےس قافنا ید رکن اور بناج کل ویب اک یک دف نوک ا ےس یا ایک وکفرط یکدادفف ےن قرن قد شراب

 ایگ نر
 یر ادم اک اہک ست سی ورا 7 دتا سا ےک کی شورت سنا رم... ی دوم (ناطاسو روس تب

 زب لبشار اساک اےک ومو رے ییا ی دار ںیم دوعس کک روادو اطاس یم سی آر کپ یم ںایمرد ےن یر کک



 مور صح 2 r نورظ مت
 ایگالچ سای هک دوس کلم ےس یتارع پل یوم لسم ہلخرپ تموکوک اس واک نج ٰلاماکیتارعووردا فہر سم یم لد تاب کل د ےک ا ایگ
 ۱ ایگ وا بم ایک اھ ٹندو یا 4 دار خوک ر یکماگےن ہر اپ ےک ساروا
 سیو اراک تم قسمت وی کلہ کج نایمردد ےک کب یترواہقدص نل ںی ۔روھئناطلسروا ید
 4 ارو ن اطاسروارو راک یش یک ں وم راد ریاک ا اشا ےل ام تو کوس "کی زرا 0 تا اکی لک
 2 -  -  1 فالتخا ےک اش کلم نج روا قورایکربوکپ اب ےریرکا یلج لاج وہ کدام اں ایہ اہ یک
 ارے در ولے کاپ زا رله دوس کتیا لپ ےک دوعس بلک هدر 7 ى لودلا

 کروا کب شرک تو ےن ںیہ یھ ی مع سارا سس تم لی نیمی کو لا روال رچ 9 اک سش .
 روم تام یوو یئکل مالا یک وکی تنب ےس یقافلا کدے د ےئار یکے ن کرم رگرواایدراھپ! فالخےک یری لودلا مو
 مرغ یکدوح سس کیک یئارف ینامفصا یل عن ہ نین لوازم الا دن کت زره ےس دو ن اعام ایگ 7 اپ کس دو اطاس
 یادت ) پاک ابن نمک پش یر )تیتر اکسس کو ووٹ اک اددردا ایگ 1سی
 کت مدخ سا ےن ار انچایک وم دا اپ ترازو ہک ےک رک وزرا اکن اسدی لک ایگ 1ی امفصا ین م نین

 ںیاوکووھگنایطلس ےدققپ رط یسک تشکل س تو نرگس دوس کسب ےک سا. :ترساگروتس+ تل
 سرب روس کر )تست چو تفسیر اتش یو نان ری
 کل کا بج دا فک تمدید روان ریطخاکت مک روس بکس نالعاکت شل وا یر یت ں وج ب نکے
 متد رو داود سی با ےک ےنرکک نب ےس سا ایگ روا وڈ نار کشوں اف
 ےن ینہ یىر راج یتا ڑلےس نہ کرہ ہد ےس ےک سرا سا قبل متلب لس رک دو ن اعلم وابا ا
 ۱ یہ تسکقوکووع سم کیم دعب ےک ساایل حا ڑب تہب شیر عمل
 نالعاسوک رک یک ہر اقرکیئارق لین او ام زواکتدطلس یک روا گم ےئل رادار امت کس یا لک لیمو ارزو
 ے یل وخ تہب ماک اک تاک کت سرداذد ےن لیتا زا لاس کیلا د مکا ےک کا ےک وو ن اطا چاچ ایگایکل م تم رق دو
 _ںہ فین ات ددعتم یک ا سای ہک حص اھت لک مروا ا یھب لم یکرع اشرداھت ای د مانا

 وک اےک رک صا نما ےل ےک د وک کک ےس دو ن اطلس یتا تاور فرط یک لک مدح ےک ت کوہ ۔دوعس کروا کرب
 یورک اوم یک ا ےن ووم ن العام ای آے باد اپ کس رون اطلس اب کس یاس کلم ےس تست کس کس سال جد
 نام یک ساز دون طاووس لک ساب اقا ملی لیتو لات یزنروا تب انار وا
 اب آے مارتا وت کروا ایدےد نا یک ا ےن دون لاطلس۔.یکت ساوخرد یکن ار گوہر ضاح اھت مم نادود کج یب تمدخ ایگ
 دلع تیس باساد لام دوخرو ید کوک ل ایعو لا نار کو ےس تاکی روح لک اش ارگ قو یا ی :یاجالع
 ران لی الف کس لو ی وتی الطا یک اعقاد نئاوکووھکن اظلس۔ایگ درام اا ےک آران یاب اوج تردید اراک
 ایگ وای باو ےک م ایت تار کیچ انچ ےاھگرمداہ بنای ولم کا ھی دروااچچیہلعرگےن ںایتخک

 ار تب نور ارور اچ اید اور ارس در یاب فیس دنص لعقواروصن یئاوھپ ےنپا ےن ںیڈدھب ےک لا .....لمھت 7س



 مصر ۳۳ ٠ نورظی راج

 یک ےک کرا رکی ےک کروا ںی اعات کود ےس جوا کر کاوی اپ نا سس. شکم شق رای ور

 یکے ناج فرط یکن وقالع ےک ططساو لورٹنکیمزےک ناوکپ ورک یا ےک لدیحقاس ےنپا ےن یر ایدرکدیق اھت ے نت اس ےک رک ج حلق

 یک و ٹک ور ےن طساذ اکر ید تاج

 ٠ یک اوری یا نیر توا یک اور علیک وکرم یک ساو ناک م ناک یک کتا یان لمع وایی ےن شر چپ ....یرافر گی کل ہم
 را درک او رک کن ا ےک یری ی انچ یکت ساوخرد یدادماےس یر ہلودملا عادات یار کک یک

 بی کل یاس سالروز اب یار یک رب کات سل یمہلمت یب لیس رکاب ےس رک نیب ےس لا نکات اپ ی

 یکبار فک حیا اکت سگ ای بیر ساواک گاف حس رولت سایر فری تاج

 رت اس تل اروا یر فر شوک بال اوت لا ےن ایکس سو تاب اکی کیا یک ملا ےس اقا

 هوا صفر ےہ ےسا ایکو مرر شو نار رکھ کد اخری ر اید شک اپ ےک فظموکاید سا ۓایساو کشا چیک یک کد ریسک خیار
 ۱ ۱ مایکل وتو رله تنافر کس یڈد تو یا

 سیا یھ ےن وت نیرو لای لس کل شتر کی اع یا ےک دو ن اطلس کری دک ورعب ےک قاف ا. :ماظا اکںیٹب

 ےک لابد ردا اش شر تسم' بابساو امانت مک کک ناک ےک کاب م وہا ور شے نب ےڑڑپکءایسرواےناڈ وف لاہ پا ےن

 وک اروااوہ و آ اھت ناز یخ رپ ںاد کہہ رک ےک لیٹر اھڑنب فرط یک امہنرکاپ ی ایس او رل ےگ وارغب کوم نکالے او ےس
 _ایگھ+ یاد وتروا ابد اکڈرہاپ ےس ہیعامخنر کیپ رام

 یاب چا ےک دو ن اعا بج رعب ےہ یی ھتایلرکر افر کم اخ ان فیت کیف نت گچ ہنش گے ن نی... :یوروادون اطلس

 لیش ا خ لای جا ےک ہفیلخ رکے طیخ کیا ےس اروااب درگاہ روک یم سو دور ںیم الس یکل ین سیم ںومگم یگدو کک

 ےب ےس نب ہاخ وکیل کتاب سلوک یاخوا یر ا یکتا نیت یک تا ہک یھب ےس اے اوج ی انب یا ےک وو ناعم ےس
 لر اش لی ها نامه ناچار تاب رک تم ےل ےک کج ےس شے رکرایت سش ونانچاب آصف اح

 در لاج نج ناسیلس۔ ںیگےن آس یے ںوقالع ےک بناوجو فارطا سیب ےنرکگ ب ےس شرط کارو
 لتا ےک کشا اشوک سج کا وارگن العا شوارغب ےن رش تس لغ کوما کے جو یک کش ہا یھب( لسی یاو )مکن ب شرقا اس

 روا باپ ایپ ور ترور بصتوکں وگول نا ےن ہشیلغے ےک ٹوٹ یب نس دارضل لا اب سرگرم لس ںویخا رب اگ تلور

 ۔ےدہہع ال 1

 رک تس اوترو یکن کا دواین اور اخ اک ت دعم کاپ ےک دش زس یلخروا _ایگار یک کوہ عل لے تایقاو ناں .. تبار 9

 بقا مان تن لا ماطق تنها وای در یوکے دادب سیم رخ سویا اک وا روا یک روت اوخرو یکی اے ےقیلغ

 رند اف مالا یک اک کرب ےھت سرکش ہفیلخ نمائی لنز لار روش شروادارط نب یک ادا بتا. نیلا

 ۱ ایم ڈیم اق لک ہر مرا ےک کک کارا آل ئاو سیم تمیدخ

 ےنپا یھب ےن کیٹ ۔اھترپ لئ ترقمےک سا ین بایکخ وکف رطیکل سم ےل ےک کن ےن رکنعل سس ہضیاخدعب ےک سی ....:تسلقیکں یو

 اکے انب یک واوا ورگ روا ےک رکاب وا چتوکارخب رش یک ی ایم اکے ںو تلکس ساایکر ےگ ؟ےک رکشے س ںوراوسوکں ودایپ ۔ایلرکب موکل ویت

 رقیب فر ک ں ویا دارم ےک ساعات ور کس شورا فیرتں وفود نان اھت مکر ر کہ دعو

 ` ایگ انی ی رت 7 کف



 نر زوج متلب ۳۳۸ : نورلظنتا را

 _ایگلچ لیلاودادخب تنا اراداکرب ثم ہروشاع مویدشتسذیلخ ےس کب ناری رعب ےک یا

 شف بت اوج تراز سل نرگس نبرد تار فرا کس تسلط... یا یو 4
 اچ درکار ڈاک چے سال ٹولے اواور بھا ےک ا گولو انچ لے فاع اکے کد نری ورشا ےس نشوای اب ےک
 ناو ور و کتو ےہ جو یک کرت کا آی کپ دوا الپ شف من رد بنات اکورد اکا اورایک اکیا نوک رپ ےن رش زتسم

 ۔ایدڑوھچج ہر صبر کر قر ےن شیو رن انچایل سار اکر سض 2 یہ چاچا و٣ کک
 تو و ا می رم زا اپ کاپ نر لت
 ا شوچاچ ۔ےت 7ٹ وار کوہ او ت اخر کوم روب ۔ ی رکی رتب لف ے فرط ںو راچ روا ایکہباقم اکن اےس روط لوقت“م ےن باع لا ۔۔ایآ

 سیر کارا هک قار جے ادواس ایگالچ اپ ےک نا نرخ«
 مارا ےن لر فط کک اوم راع یم ناپیرذ ز ]ساب کس لرفط لک تس ماش یش تو سی... ار شاپ کس لر بک کل
 اور یا اید پت کت رسا شال اش درام ا یس اےس اردا کت اتال ےس یا کس

 اقا حر نخ مار موکت لا لو کوک ےدارا سا ےن رخ کین انچ ۔ایلسذاک
 منا والا رک کر روا ےب اھتمےک ا ہشیروا لرخطکم نفی لانچ ید الطا یک ود شتسہفیلخ ےن( تی رگیلدڑذرپب نی
 ئے شتر شم رم نایک وکےدادفا تفالاراد سٹ ۵۱ف“ ام..ہتاس ےک ںوراوسرارڈ ہرا و العےےک ںیودایپ ۔ںیگ
 ۳ ی اور تک ناسا ساتن روا ران یک شتر شک بي نر نر رک یاش ات

 زر کج بک ترس جلال تل زہ ےک گرا کا یک سا ارم نزم

 یر ےن نوور درک ور طیور ےن رخ کروا یس یگ شیخ ما ایک اڑپ لٹ ہرگنروااھڑب با

 کاروان دادقب تفالاراد لرخ کرو نر تا یک اقبال ی سا مس سرا اب لک اورنفرط
 رپ مقیم ج مری کے ہں لوٹا کا ےن یش شا ایکن اور فرط وادب ےل ےک ےن کوا بوواجوک ۱

 ایدرکس اورہ وک یش ےن نرخ وا کوس روبرو هد ا بلد دریک

 ای درو کت هیچ شلاق ر اب ندا اکر شرت یف کا تتم وخ کا رام ٹول ماسک فیل
 یارک خاک ےس وم رک یل نچ ےس وہ اج لڑ ت ایج لم پو ایک اکا یکی ایاز رد پ ناماس سا ےن ںید ںی کک
 د ارایه فرار تفاهم لا

 ازش تست باوخدوروآ_ ال رم یو ضیلخارذگتس لا راپ ے رک ٹوک اے ا : ںوروار شر سف یلغ
 لالج تنطاسلارسزو ۔ایگوہ مرغ لد مرش سز اغ یئانچ کت ساوقرد یک ینا روا یک ول نیز تداع بصت ایا ارھکے اج اھت دے ےنارخ
 یش کک تقو ےرسود ۔اگل ےن رکس نج اپ ے ںوگولن ارواایگے ار ےک رکے یوکز ٹری کوہراوس ںیشو چپ شانسی قدم دلا
 ہہ ویو ا اوہ شاور اپ سرب کس ات استاک یاد آس اد ساب ےک لرخط کلم درواایگل توکل رم کلب ےک
 وم امریکا لک ناک یک نر ےئدو کن اطلس۔یدر کا ما نو لک ل نار

 اک ناسا تی ادرک وک فر ط یر ناطاس ماسک یورو دیمماا: ےس ضحق یب قارعےن رخ کک :ںایاور شیرک ٠یک
 ابا کتیا ا یدادقپ نوش شئر ارش رسم فیلغےس سا ےن لورم لر نخ را تاک وضو فرو رب سکه اش کو اقا

 دف م قار جن اطل اید پاپ پج ےس یر ےگ وہ مٹ اپ لا لود اچ ایک دعداک کف اصلا ےن ر ن اطا



 مرض م رج rrq نورظنا را

 و GEL Fm اتبراترکن شب وک ا ےس فرط کن اطعلسرداد شر تس رک واک تیس د بیخ کت رک
 نت جارو تستر یر ناطاس تنس ےک ںی رار وا تبرک حلات کرن اطاس یقاقن الا ںوٰودونیاطلسروادشرتسم
 بالا نادر اسم ےک ےک دق کت الخ ےک شد یے دایک تدار کت ارش یدال جانچ

 یوم بذ ؟لاغے وہ ےک ایپ ےک شوے کک ایکو مرضا یک ےک اپ م اغیپ اکر ناطلسوو اطاس ا :ر ن اطاسر وارو اطلس

 تار اے ا ر ن اطلس یکد ی اسود و من اطلس ےن جو ایش اب ےل ےک لاتا ےک رومن اطلسوک اوفا ینا نر ن اطلس اچ
 روا آن اسارقرگٹولوراپددرجت اطار عب ےک کاپ ر ںی تمر یکی ادو ن اطلس کک کر آے ہ۵۳ ای آل یی ےس مارتاو ت زم اپاھرپ

 بو ناجا دوو اطلس جم انچ ۔انیدرکل یئاو ے مار تاو تزمعےک یاو کک تار ےک رکے اتے ون اطلس و
 روکا شاعر نخ نمیاد اطلس دیک ٗل ابقبتتا ےن ءارھارواءارزو۔ایگوہ اوررارقإ لڈے ۵۲مو یگ

 ےک لکان دال کیا ےئل ےک ےن رکل ٥صا وکدصقم سا ےن ںیڈد ایدرکر اگلا ےن ےن د »ترور بشار بحاص فیل کش راس یک
 ۔ایگالچ ییا نادم ے داد خب ںی نایمرد ےک لا یارو ن السر مب ےگ ںیہ لوق ے فیل کرج بام تفالغ

 ۔ یی اٹ تاون اس لا کس تشکل ید یر یر ئ9 دون اطلس اب رو روال تو
 ےک سا ےن لیوان سرب اک قو ماکےیکرکل کی ہٹ انچ یوم لاتا کا تنو ےک ر واک ناطے لادم

 لک یش وواھت لی ہلع تقو س اوادب قشور بب کرا ایس ںی اتم ار تس اخ ایک راک اروا ےن وت

 روا ل رق بار یما ےن ساقی جت یک اکو اطا ںایارکز مت ب یا شھرن اضم ےن شیٹ ین انچایگ کا اب ےلعرکن لاعاکی گار
 تن نیماض ےک یرادربئابرفد تعاطا یک ا مقدر کر ضاحرکالوکس یش کا پکی روا ےھت نماض ےک تعایطاروا ین کیک اگل یش لو ایل وکی تا
 چیت ںیم تمض یکن اطا وا فتات ےس ہم ےس ںی آف رک ار نالا یک داور ےل ےک ےک روک شد یب جا ان

 ي اچ ہرا ٹو ر یوم لار ںی و رب اس بمب چشم شرت نت سو ارم ترم یار و ںی

 ۔ایگالچیب رپ رگ وصل سیو کو سبقت لس نایک بسا سش لالا تیب کبر وج ایل ٹو لوکی روا

 (دقرس یلاد) ۔اھتای آے( صرص)دخرصدصاقت کیا ئل ےک ےئ الہ ےسا لش نام ز کا ۔ اھ ڈور صب تقو سج ےن سیڈو :رارف اک ںیٹو

 ماظ کاپ لب یاس وب شیر مربع نرم ساوج کد کیا یک ی تافو ےن ا لاس یا ت یشن ییا
 کفر اک ں یشد ےس سا ےن ںوکولے رت 9 سس" یک کب جانور سیٹ ت کو لا تم وک

 ےک کھو ےس توکی اچ اتار ر ط یل دیب قارعاراسےس بادو بکر ےک نکا ےہ وج گنج روا و تاچ نداد تل اذک
 ۔ےدرکی داعروا عزل اتیلن فروا ےک رک اکا ےس اک برگ

 روم شر ےھت کتا ےک لاربہردنچ۔ ادرک واب ایم اش ےس قارار اہل ال دحب کس و هر شبی یو :یرافرک سر

 و 7707 فرو ا ےن ( نشہ یو) جم انچ یورک الطا یک نا ےن وسوسا وک( ننشر یاو )کلم راج اراک

 جود رگ رس دیتا اما نارد ےس ےس دامت ےب ےک ا ودا پے موا یش رکا کا دم ایپ وکک لم لات اھ شا

 گا گا ریت اپ ےک یگ 2 وا یدرکل یکم اد اب ےن کوما ات ںیہدنب ظن ں اہ ےس رم

 ھتاس ےک وہ اشراب ےڈب وج کمد ]فا یا تا اذن درگ نت لاک 7 یارک یشو

 یکی جوار شرت ےہ لد ڈک کس اطع ےس ا بٗرتتت الا روا ای ت٢ ںای اوس بایساو لاماستہکرداابد هرکس 7

 هیتر ید ار شرک اپ ےک کو ما جاتا منم لار انچ یک الط اکی رار



 مودرص 2 ۳۳۰ نورظندنتراج

 ۱ کروبدارپ رضتم کنی رلایرس2_ اچ اید کاپ ےک یز سا ےن یش یلاو کا و ولی یم ار

 ایچ ےک سا ۔انم نا مک واد کت یب اک اہلی یکی اروا یوم ل انارو ن اطلس شی ھو ات :اناھکت گجر وا اور درب میس کز کیو
 ورح ) یون مپ تصف توک لاپ ےک وحس ن اطلس اک اےک ےس اےس کا ل ےس راپ ےک تس ایرو تموت کو ادت

 اھت یم ناسارخ اپ سرب ناسا لر اب اک( قوی
 و اطلس ےس ات ےس د اکی خرس مس قو نام کروم انب تہب توانا اطلس... ن اطلس

 رقص نت نرو ایر تار خب شراب نمادین رپ دلار ول رشت انچار روزا لرغطردا قو
 فراز« کیا کی بت لرخرو ارم ےن لا یر کل اودوجسم ناطلساید ےد شہری ہلع اھت کاپ ےک یز یکی کک

 ۱ کت ساوخرو کے و٢ کر متلب لی نریم رشت

 سس تام لار غب لب سبب وا زر یہ ا ےس دادغف ہضیلخ یخ انچ .....:ہلت اکا گردان
 روا لمس کس ایمن تار غب شرت یلظر حب ےک گنج ایگ ماکو لک لا دیک گه رکا کت سل زرهی

 ات تب مو فرصت( فیفا )لاقارپ ںوقالع ےک جا وو درک یابد گی

 یوم نا کن اسکا د یک کمک لات اور خب لایک رک ع سیشدرک کن یر خپ ےن شرس فیل :رارفروا تاک ںی
 ( یاو )رشا لا نیا۔ای 1 یکتا فیس اک سار ںاہی یک دس اورہ رھ یک: ناج یک اےس لکشمیڑب ۔ایمگکک اب رکاھکت سکجں یش دوا
 تير کنون دارم شتر رو مدال ایر اساو سہ ۵و ےن سا ےس سش یکدم یگ فردا لاک ا

 سایر دن < رس یلاقا ناردیم یئوہ تسلنوکں یشودیعب ےک کت فرا تير بام برو یاو لیتو - ںیہ تاور
 رکا درام کاپ ےک وو اطا لک کیو حب ےک یا ۔اک تس یک اپ ےک یکاددا ای کام شاپ ےکدوجسس ناطلس ےن ںیشددوب ےک تسلی
 ےس روک یم ت الاح ےک ناجی ل اقتااکل رخص یھب ےک کا روا یورپ ناسا نایمرد ےک دشت سمزفیلخروادوعسم

 تیپ لابی اقر ساروا یگ ادم دعب ےک ےنرم ےک یلرخم یئاھپ ےپادوحس ناطلس :یر ولے وو 'ناطلس یک یش
 روان دص نب یشد ےس نا یئدرکک رت تقافز یک ا یھ طب تسود نیاراےڑپب ےڑب رواءارھارومان ےک اوج ےن تعامج
 ۱ یل گن ام نامارکو ہر ضاح اپ ےکفیلخ

 ےن ںوگوا ناچ انچ لیٹ یک یک ل وبقت رزم کا لو نا. جم کی دهد اب راب کل یڈد ےنہفیلخ :را اے ےنھکر وکںیڈد فبلغ
 رخ ماسک شورا ناامنی کار یب اوکیلخدحب ےک سا۔ یک کل اس ےس رب نم کرب ںاہورداایلرگمپ راکن اتسسزوخ
 ےن کرا کک یش تات الا ےن نوازل ناھ یک او ےتوہ ئبد نادر یاوکارما نا ےس ہجو کپ یش ےن ہفیلخ تو ی ں اہ ید امان نام
 ۱ یکی ےس ےس یکے ید مانا تصرف یی

 ا ا آہرایود اپ کس دوس ناهار جال ایکو ب ںئاست اک ا ےس چل ر یک ان... اب ےک و وس ناطلسوراہود سید
 تعلاطا ادا ےن ںورٹروگر ٹکا ۔اھت یک وک یم ۵۶98 بجر ہام ے ادب ئل ےک کتب ےس دوسم ناطلس ےنردمشرتسمیفیلخ اھت نام زہدی

 کوا تاخیر اکے حرط کدو ددفیلخرگ اچ یکم مانپ ےس ناچج رذ ؟ےندوکناطاس نجد ۃاد۔ یر کراس یاد« لار
 ےس ےدرا ےک گن رداابد باوج لٹاکل اک ا ےندمختسغیلخر چے رکل سصاح تزع یکے نوہہ کیر ش ںیم کت دوا اگوہ ںیم باک ےک ہذیلخ

 ایست ار ماتم



 مس .مشلج ۳۳ نورانی

 راز شرت وا کا اج گنج ناریم فیش یقافنا۔ یئوہرٹیھیرن ےن فرش لا ار. :یرافرر واتس شلخ

 تب مہ اکر کل 2 رک یت کت و نیرو اروم تب دا رانا نت هوارطن لگن دلا فرش ت نفس زوایگایارک
 ۱ ایا بلٹ ولاقت باب او لا

 یاب اقف ایکداور ےک کر ر تسرب ٹو ایپ ریما لیپ ےس یار روا یگ لچ دارخب ناطر ۰ اار شوا گیر وا اطلس

 روا تظافت یک اول وگولدنچ ردااب درک نہ رظفں مہم یخکٍاوکد شر تسمغیلخ وجسناطلسرهب کس یا وار ره شدادخب ے سل
 گج( ٣ )ے الد فالف ےک ں١ ںی فون )٣( ےرککیکاداض لاس ہلا( ائر ٹی روا اپ اک اراک ار
 یم صام ںیم ںی اروا یر کرو ظر نا ےن ر شر تس ف یاغ انچ ےک کدر ابدت ے تنال اراد اےس ے دارا

 رٹنن یھب شنوےک ہفیلخر و ایگ پچ ےل ےک ےس ےس سادوحس ناغلسر یخ انچ ایگ كی اطلس نام ی... کر ش تس لف
 کلنز کویت یاروا تیر دیک کر مخ زلف مز 11۵۳9 هرحقلا یز پور کی کین اب ہقرفرک اہداف ےس سا ےگ وہ

 درت ۱

 ایل آر فقط قفس _ شا قرن یر لاری رس اطلس ره لس شی... کل و
 اس تست لو تفو لر ایگوہ اک ہمیشہ زاورد لی ملت چیده س دکل ےک نوروزی لوک آی تنسو

 -ارا ےن مے اکا وہہن مولعم نی دژ اکیا او کیا کس وهم اھل وہ ئی

 __ روا شمال کپ اب ےک سات یہ لع تقو اب ٹوک دص ےب ےک سیر خ ید قاو سا ےس 'ناطلس یکں یٹو نب قرص

 دن ذو مالا یک او وس ناطلس انچ ایک اپ < ساک آل امن "نیل رک آں اپ ےس ا فلات
 داتا د ناطلس کک تں اہیب یکایک تروا تیار کے ککے تن ےک قد صول ےس یزو تاھا یکدم ےب ےک روک دیک ب آب

 ےن تمر یں یب Tl درک اوم ےن یک ا ےن دوحسم ناطلس یکت ساوخرد یک امم رکو مرام ےن قرص انچ تارا نم

 تایم
 هنر ش اراک اپ س.اشا وسط لس شوی... تب اپ کی شلوار شرف
 را دف الت سا, ( یوم لاو) یگز نبدلاد امت عاباکے کوا یگدیشکس ایکو اڑ اکد شر ضیلخروادوحس ناطاسروب ےس رع

 تیب یکت راماو تفالخیپ ھتاپ ےک یے یف ےک کل ورح خار لغ مو و + ےن دوجس ناطاس ات اےک سا ںوند نادشار غیلخ ایک

 ۰ رک
 ڑوھچک حت اس اکس ا ہد ےھت برگ دوو دف نیرو اوج .ایدڑوھچل سم ےندشار یش نچ ....:یرادرتشر یکدومگن اطلحروا قرص

 وک ازفا یی اروا یگ ولی او نادمج ےک رک سرور اما ایکو شاد ےس لن اےک ںوگول نادوحس ناطلس ےگ آل اپ ےک دووسمناطلسرک

 ادرک اک پاس لاری چاپ کس یون ہقردصو ہوا ایم افر یکں و بش نا

 ایگ نایاب رد آس غ که رک ٥صاح تراباو تمولعرکل گئے لسؤمدش ار ضیخ ...تسکپں یم ناچئاہدز 1لرشار زیلغ

 ےک کرم اک نوو وایکیکی اوا وح اطلس ایک دعو اکے ودرب یک روا لاب یوم تمر قرضا یک ارعا تام کیا روا ناتسزوخو را یلاو

 لاد ےس رک ما سم ود کاب ۔ کدے د تسوون ےس دوت ناطلسرخ لب یئوہ یئاڑل کن امسمکںاہج ایک تپ سےک سورنا

 ۔الاڈرکل روا گنج رواایر گراف وک راف



 مور. متلب ۳۳۲ نورظنا ترا

 ناطلس تشو یا قادر نو

 یخ ںیم رک ےک سوچ اکءارما ورک ی تے نه کی
 مت با یار سد ره ےک یا الا ڈرے ہوکر مت واں واول نا۔ےھت یھب رسا ایا یر روا و نہ دد نایاب ایر کافر
 یک قیاس

 یکس ا ھی ناسخ یم ہی اوکں لات روا رکتسرردراپودتلاع یار ےک تس اے دو اطل ... :ررقلاکں شد نب شرم ہیلع
 مرتے تاچ اھا ےک ارپ روک ےک کو زور راي لا اکر وما کیٹ نم کیپ لع ےن کاری اچ قرم نر
 ےک رک ر کے تالا ےس ادد 1مہ یے دہ بس تار ته اب پد 3

 ناطلس روا ای درک ئاب تواخب مل الخےک وس ناطاس ےن( ناتسز وند سراف یلاو) 0 ہبازوب سیہ ئ٠ :تواقب ےدوم ا کب ازوب
 روح ناطاس- ایلرکض قرب ںوربشج ےس تہب ےن ںوکول نلاانچ ۔ و نی( سر لاو ) یاب تم کت سر هی کدو

 23 "زور را نا لر الی رارخب روا ایگوہ ناو هرس دارخب تفالثلارد ےل ےک ورم یکں وکول نا

 1 ےس تا یکی ورک ق م تی رکاوٹوں یکے للہ تاو قهر سر روکے داد خب ےس دوت ناطاس

 نشت هاچ فرط کل مے کہ ت دکن اروا یگ پل یب دساونہ ہلہقرکک ناپ ھتاسےک ںویماد اچو ۴تک یر نم یگ نے یقافنا

 ۔ایلر کش رب ہلعرکے رد تسلشوکر عن یگ AT یوم ی ی ۲ے ےک باقم ر ا

 رش ی لک “و یا یت ایک ؟هراراک رک وے دادفب ےن دون اطلس تو... کج لو ی رگردا ل ریٹ نب یلص
 راو یر ا اب تک لو اچوو یں نب کش کاست یجاید ےرےس تحلعم یی کے یہدرکدیق لی تیرقتھاق

E 03۸881 ت +" ATتو  

 شم 07 ۲ ا لم SE E نھ تا و

 رکاھکت سنو وروا یو ہت سلوک لب یب ےک گیج ڑی نوخروا تک یا گپ یک یار ۳

 ایگ اب فر کرا

 ۰ ۳ رہ ےن ہفیلخر یک ماریہ ور طق ےس سا ےھت اس ےک سا ٹیوادفب وجوکں گولن اروادادفب نوش 7 ل 7 ا

 ےک گراد لا رف تعاطا ےن یم ے ی کوہ ی وخرج ےہ یلایم اکی ر اہک وہ رایو ہم روا لک س ںودارا مک بادامو یوا ورکر رشم
 ۔ایگوہ مئاق نا :نالاون روا مت را ای درگ اور یخ لش تفکر هل کس اه

 نااطلس سج ۵یک ےن ایاھر ےک یا یت اجرک یک تب ہشام اک درع اس ےک ار یش نب یکیکنوچ ..٭ :رارفےے ہل اک ید نب ل
 ر الا چ تچ دےد ےگ لع شود رک لاس ےک کل وزنموکں یشد نب یلعرپ تابش یکن ا ےندوس ناطلس یک یش تیاکخ یکی ا ےس ود
 گاو لا ےک 0 رر رز و اھ رشد نیب ہیچ انچ اھڑب فرط یکلحےک رکل ی ںی وے دارخا روا ایک وک ر ط یک لع ےس نادم: ےن در

 ۔ اگرچ یاد رک یدادفبایلرکممایق شییلع تیس وییقاس یسا ےس درگز الام دوا

oص ار نخ و ںیہ رک وج ےہازوب ییا  

e۔(۳۲۴صك۷/ کاما )ںی شنل لا  



 مود. متر mr نورظنتا رج

 انچ یکی س اوترو یکواریاروا ایکن ایارج امر انپاےس سا ےن یلیاھت لٹ فط ماتم یگ اج یتا تقو سار 71 و :یباو لو لج

۳ 
 -ایگالچ لئاودادقب ںیمرخ ؟ےک ج۵۳۷ درک الاسروا ایکو ٹی اقرپ سا کای ورک اح ےک سیٹ نب یکیرکن

 نب ارت لم نایکدنلب تواضبا لعن ءارمادقچچ فالخےک دوحسم ناطاس سیر ث۱۳ ...: توان ےس دو سس ناطیلس یک لع
 ہفیلخےۓوہہناور فرط یکت ارع سی ےن اق ےک سئاروا یف کت جیب یک موگو تدا کوو ن اطا بو اغلا مرکو ہر یت ںوگول نا یک شم

 نااطاسروا ٹر کیری حلق درب ےک رک کام سی فوااید باوج سراکوا ےنذیلخر ایک ت ساوخرد یک ناج ےھت ڑپ ہطخاکمم اےک اےس

 کوہ تم مر اذا اگے ےس ےک تساقط ےس رھن اطا چاد ومص اطا نوا ذخ یئالطا ساپ ےک دوعسم

 واال ٹول نادر ےن رک سیکھ ںاوج یم ر از کرن کا ےب ذکر: ناعم یک ںی ےک اطلس
 اد وتو م یوا ایک اب تس نادر 3 روگ داد خاد ومس ن الطلع یک ےس ایک مارک اب طناز تون یل

 درک اح اطخ یکی اے دوج ناطلسا بل کت ساغر رنو رضا شموادقب اپ ےک وس ناطلس سیٹ: نب یگ نان

 قاط تہب ےن اص نج ٹا بیشک لاایگوہ راج سیٹد نب یی ےک تاغقا نا 7 :تافو لووعس+ ناطلسروا شو لب ع

 ارور لات یک قارچ یر ۲ )وحن اطاسدحب ےک یا ایگرک ل اتتا لو اعراب وار مت یک

 ووخس ناطاس یتشفیلخ یل کت عیب یک داسو سم واک ےس ہو یکی رہ یھ و دوس اطلس تل نیر مپ روبات

 ۔ایگوہ داعی یق وک ک ول یہ ترمےک
۳ ِ ۳ ۳ : 

 _ دوسر ایلرک قلع ےن سامان ایکہ اور لعوکورک الاسرکوہ نک تموکک نت ےن ہاغلم ناطلس ..... یتیم تی کاش کیک نلاطلس

 ھا ا ایک تاک یک رد دا انتا ےس اردا ایگ اب ےس داف تو یک فو دوس ناطلسی ۔ایکاچ شاپ ےک ا یادفب حت کا

 ایکو م شاتر توک یک عد وخرواای دوب یاب رد ےک کار گولورکر لاس ےن گپ دوس رج عمره ےسررع

 اروم کرد سیف نب نب دلا نوک ت تططسر زو تارک شر ےن یشفیاخ ...کج یکی شی ڈیالغروا کالب دوحسم
 نر اک تیرے ن کال دوعس اید ےن وہ کی اد شیرلع سا ےن ہلع باریک یاو رھ کیک سرا ہہ دبات ےک کرا کشا یھب

 دعب ےک کا در یاران اتچ ںیلہ اور ںی فل ےک ےنرک سرا فر لر لع ے نوک ت تطاس زوروا یارک

 داد ےس تونیک یخ احا ر رط یک ساو رش یتاش بج واال سر اک ذی اور کوچ نوج کر ازپ یی نوکر دمنا

 رسول هرعقیزر 1م قشر یکی ڈو کیو ور رگ بک کشف مر فر کمر
 اہ یئاد بناج داف کیف
 ےک ادداایفر کارگر یم ث۸ وو شکل ےن ہت و تلود عیکاراو ءارھادب ےک لا... ا تعا نانا اطاسر فر اتلگمناطاس

 نہ چن اب ایکس ی دف کتساوثرد یاب یخ کس اس فلان تموم

 یگ او کرت کلام ےس طا اد مز تاب ےن یش ڈیل یک لی لب ںدادفب ےس سٹئایک وکب ناج ےک قارت س )وا ےندوھم

 مخلوط رول ہلع ےن لا انچایپ ےن رک طور صبا نب لہجے ن اطل ںی یک ںی وف

 -ایآ ئادروا و ایم اتم یار راک

 دومادوا قمع رط یک اب ےپآ یگتیی  تفا ترتيب لوک نیو... تر کر تم لخ



 مود... مچ mr _ را نرظیفاما
 ریت ا رکنا لو نی لب یم ا اش اے اج دگر تب درب تفکر ےھت کک باک تطاس
 3 یر موس رس اونو یت ےل سا۔ اود

 ےس ںو زو یڈ اہپ تقو اداوم کو ورک فک اون نور ی کیپ تالق ت. لار کرم آر مے روس او
 ر دعا ےس رسب فارس فورح باس روت فا اک وہ ن بایماکر کیک تک تہب ےن نوچ اتچاھت ات شین اکی کتنا
 پکا اي صاحم کن اےس یخ یا یے روا درک لا رسم کام ی دو تم فور نا ان اھل کے لمم
 ا س هرز لاک جمالی اور خروم بالو ےس رهن ناف ےگ وہ ناتا کک
 ٠ ۔ایاگلم ارااکتشفاوم کرس اون

 روا یم تنحع یا لیکر سام ےس شش فنم ےن فورم ن ہاروا نورب انچ ۰ تا کت سوری زوتروا نا یک ساز
 ؟داب گرد ےل الر قا تساوی عین لا انت ےس تامدا درگز تساراکےن الا
 ے نا ان ب م قارب یک یے ںی ناروا ےک لیتی نو فا رسا رکوج ن الچ ےس ہلع ک ول دریغ انچ ۔ اداورکن العا
 (ہرعُش اقہلاو)۔ای وہ متاماکتسوکنو تادد کیف انچ ۔ ےگ وم شا نت وا فورم نیا رپ ںوقالع ےک ناروا ورد یا

 تالاعےک لانا رکی تے او هرکی لای السا لک امام ےک یسابعتقفالخ
 تالاع ےک عم نولوط نا تلود پچ ےس بس اھتایگوہ لصاحوادبتساربءافاخ ںی

 خرم ےس ےھت ےک اولا لا نب ورک ترت لش ےس رک ےک یم الما تام وا: ام نیو ترور رم
 تر نا سگ اکو ج یر ود ےک نع ی یوا یر ب اطا نب ورک ت رتو یا کس
 کی سا زط نادرا لک رط ج برک اوو الع ےک عب ایم اک ام اگه ترفند رکود نب در
 اب ےک اہ ال ٹر اح اچ ماقم لا تاک ایج ۔اھتایکم

 یتا ےل س اعلا نرو رک رفعت تصولحی کہ وس سا شیٹ کت رن تن الخد پے روپ .....: اہ نسا ایک ڈٹ شکاوح نور رض
 ایدرار بوس کیلا ےک ہک لگے س ساوکر ھر وااپام فر توکح رس یلانجرہنادبحرپ تمولعیکدیحص ےن نافع نی انت ترحب ےک یا یت سی

 بت کوچ زر وک کالا نک درگ ترق ۰

 سرو رکن یصیز رول رم وما ناک ت رح نزار ما انچ نرو ر عم رس یا کہ لاوہک ت رح
 رعب ڑیباکں ویتشکرارنب کیا ے ہنطنطت ےن ںویمورای آی یم یراوصصودرھ یم تمولح ےک نا دی دوکح رس یلا نج ہشوادع جج مولی ک.روص
 _ایگناور

 ںولاو تاب دےک بناوجو فا رطاروا ڈر کنلےن ورڈ ڑی سالی ردعنکسا لاس .. کاربر دنا کا اع نو رگروا یراوصورع
 ےک روم شال نور کیک دم راک کت ساری تن تفاطرابرد في لا هدر تاب و رب ےن
 ےک نیب ہاوہےک برعےن اعلا نکہ ورگ رح ادام رغ اوریہ کاکی کیپ رتا ی وک تاھا نکو ر مک ترحب چی
 ۱ اتوار ےک ںویدردتا اس حروف یی یھ وقس ایکڑ نو هر تایم

 ایل تتسار اک ک نج ناردیم رک تا ے ںویتنک تایکت واخب راهظا - لو تیم لولاو تاپ د لا ْس لو تن لویور



 موررصح ... متلج rra ۱ نور ترا

 نفس شاه ندرت لنت دم را اف بستن رول رگ داش شاخ بو لیکن اسم
 رگ بو پست رمز نارات ایل ٹول ےن ںونارلسم بارساو لام انتقجاکں ولاو تابزی دے راجو ب ترا کاپ رک لوک یوں ووا

 ےگ 1ں یادو روم یپ ےک

 اچ فال قی رفا ےن لو مات ب یر نرو اور لا نی ادب ت رح ....:تاح کا رسلان بتات رطح
 ںی وہ۳ اھت اد ۔اب اق کارد نہ زوج یک رت ی ناروا کیک ی وفس ےراراےکداہج ی وادع ےک یاو ا روز رداایک

 روا ےک ےک تورا کر س تہب یکے ںوہ نا ایگ ی کروم وک دخ یری داح رح! ےک تاتا نا: کر ر قل ک دغ ہری واوم
 تو بہنا خلع رود یخ آے اا نافع رتی وہ لیک وار کک اہیایامج کانپ اروا ایک ایل اب

 ےۓئوہ ضاح شی تفاطخرابردرگےن دفوتاسےک پور کیا ےک تیر عم رخ نوا ےھت ےگ ےن رکن عش پ 1گول ےس ت کروا

 نه نا ترمیم تی لاک نما رم نشر... ی حرم انتشار
 بوس فرط کن اورم کھ ایگ آ٢ یش صقاکاھخ سا یت ا دام ف لورزمےرصم یرنروگوکح رس یلا نج ادب ےس یلایخ ےک یگردنماضر یک وکرل

 الر ای یش ناک اکے ا ناخ رطح رمن ای گوا اخ اجایک

 ایک یو سرمای ایک ورور یک ا ناک ے ر ھما رتب ےک لا نک یارب ......ہضیف اکی زعلان 22 ر

 بتا لورم ےن وہ او سیب صم لیا ےن رحم ےگ ٹولےس ےتساررکن یی شارپ سدیم نت نبی ها رج

 نالقسمےن رنزادبمتقو سا نگہ دیبش ںوھاپ ےک ر ھم نائاوب شپ ناثعترفح اب یورک اپ ںاہدروا۔ نگ ےل نال ڈلادبع

 ہن کت عم یکب لاط یلا نب یرفحت ہت ےہ مع کک یارک ک یں اہم بس رےہ لیکس ال داضورتف فوک۔ کمتر لٹ طے

 ۔ںیہ برطخى یتا دروا تیفیکی کل او الاڈ رک واف نکس. صندل که یداوم ترضح

 سرب لت رح ایام رخ نیت ای دس ب کپ تموت رع تے اکر طھر ےک سیاہ. :رشرواروواک ان یگ تر

 اکب یز سا ےس روط کرہ تیاہن ےن ںوہنارگیکل وکار سی وام تیر نو لا ےک ںونمش ےک ناروا تسود ےک

 اید رک روب الغ ےک کا ےن ڈا ےیذ اھم ترتر کابو باج

 اھت کلام مانا شش ایا فررقموکق نشا ےک رکل وزعسإکس تے رکے اوو لکت رطح انب ا... رم با یا نب روا یتا

 ۱ ۔ےت یخ ےک لن: کا ام نب حس نب زنانہ ثمر نی نکن تن سم

 کر جلا ی کج یر تا ےن اڑ یک ترحب ےک اپ تافو یم ےک مھ مرات ر تے رم ایک ھر مم توش

 رنچ کی کر اتنا قوا ںوہنار ب ےک ناک رضحت ر اہشروا ےن قو یا ےک ے وم اپ ےک دو ن اییایک ن

 ا ید اھم تر ےن ےک ےک رک تست یک ترضخ انچ الات لب ماش اعم ہبواعم ترضحرعب ےک ںوطخ یب
 ےک وما

 ورک رص حر حب ےک نک قو نیش وقاد رحب ورکر رقم روکا رمزا ا ےن ا ی داعم تر. ںیم صحن ٹا سئاع نبورھگک رح

 نی یواومایگ 1اس لافر یم توکم ظن ےک منا اور لات ےگ وہ تققاطخر ار وک ےہ اعم تر ضحوا یک واف رط لرم "ےن اعلا

 قد ونک ایمام اعلان رگ رضای ورق ف الخ ےک انتگرال یو تخ
 ترس هه بی تر رم تر کو

 (۸۰-۔۸اف دل ج یو وق ف تمم نام خج) ںی( 7۳ 0 تم رب نر.



 مور ملم م۳۷ ۱ نورظن ترا

 'ںونود ےت رض میو اھم پ شیت قم مبنا ید مذهب فر ط گرگ فرار اد اپ تشک تفالف مس رک ےس
 را نت رنارود گچ ےگ وہ ادج نا اس نا یئگاھکت سکس م گن ناریرم وف یک بی لا نب ھج۔ یئوہرٹیھبر ن کف یل رض
 ۱ فو قاد ںی ت الام ےک ناکا ج ۔ ےک ے رام

 مقام کس یر شا نور تر. صاف سود وال اع نبر ت رطح
 هل وزعم یر عصر يواحم تر بس نرده کس نا گن اين ات آفس ےک رکی ارگ ھم کک
 ریال شوی روال ماع نت کارد و« تسافد کاوی اف نکن اش یاب اب سا

 و طعم دخ یداعم کج کلا ۱

 لیزری يروم کنن تقوا یکی رک ادتی رفا تسمو سا ٹی ھدردب ےک سا ۔ےتمولع یک ص حب وی
 تین یا ایک رب ها ما ےنپا رپ تسولعیکہقیر فا ےس بناج یفپا ےن مکس یک د ےس د لش تاپ ےک یر اسعار متم واک
 نبی روا وب تقوی زی ہیداعم ترضح حب ےک تاوقاد نا ۔ 9 ےہ روبشہر ہما یج ای کل دس ے قی فا تلک قع ےس ہیر ط ارب

 ایم یپ بار فال توام ال تس لاین تسوک_يواوم

 0 فی رک تر کربلا :تفاظروراک لب ریز کہ شلاق ت رح
 رتن لار ہک دایک قار م ق نہ نزار توکل صوت و کت فالو تسنیم السا کن اما
 روا ریہ ز نب ل۰لادبترنتر وا یفکین تعیہ یکت راماد تمولحیکن ادرمرود ےک اد ابا رم نبات تیم نان

 ۔ایگوہادیچ بزبذت سج ہتسولح
 نکا تاک روکے بز ناب )مر نیب نشا دب روا اڑی م دق بناج گرم اور رو ناو م

 یارواے د مکے ب فرط یکم اش ےک ےک ےس کک نج ےسریہز نب بعصم ترضحےا ےن نادر مرچ ایکرر قمری صمتموکف ر الار
 یکن ا بت اھت اک رم ین در مکا ھت نام زہد ایکو ل اقشا کن ادعا هر کت یا تسکین سایر ک
 ورم کلان شاد کج

 ایک قم وکی ین ب رح عن شر نم کش ہم یکی اروا یورک ل ورح ےا ےن ہیلو ںی روم کیم ارپکن یرپلو

 ایک یک اطع تسولقوکس ا تقد ےک توم ےن دیو ۔ایکن یت سیم ج33 افد نب کلم دعب ےک ا ےاجہ ےن درجن انچ ایکرم گیر سچ ڈ۵
 بینا ےک کل وزن لٹک افر نب کنملادبع ےن زیزلادبکن جر مک رر لغات ایگای کر وماموکی ویز نم سا لپ ےس یک اہک اپس ا اج

 ارم توک رکا یگ ائ اص نم مرا نو مکا نی لپ

 یر رقت کا درس یر تو ی وفا زا فانی حب ےک لا :زروگاکک للادبعن ری 9
 دا ین اجبار نیل یئاھب ےن ا تو ےک تافوواایکر یوا تاد ںی تدب ےک

 مرا اوفس نک ہللتحروا یگ ایک لو میر یک لار کلا کا تاک قیر سما. رص ناروے ماشب
 یر عم تو لا بتا افت ترم تست نان ناو م بجر مچ انب نوا مے یو یاب موی

 بیگ رم تسلط رم نر اش ماش لو نا ایکر وشام نکا ہما تت نب اح

 -بایساےک وزیر او فوم لو دلا باتکی کی فعفجم ن ںی.



 مودرصح ۔مشالج ۳ او ۱ نورظنتاٌراج

 یک ا ہیلو نفر یک ارپ ترم تسوکذ لا وت ای رع ن اح بج ری... یوم ا کر من: نلاورم
 ن سویا موا ت ا لہ ید ناوم رحب ےک یا رت وک رص ود ۳ رس “ند سب وعو تموکع

 سا سج آل یدام کت انک سم واتای رف ووجب ڈار ن ر ےک کک لا ےھت موکت ود سی یاس پنج رح ایک

 یت روتر لکت تو یا ایکرواص مکے ےساج سا ےک ںورببھیےن نادرم لاس یسا ایگ کر قنیکریلو جٹ پا تقو ےک تافوروا یئاپ تافو ےن

 ۔ے فورحمی کا ہجاوہادوپ تایصرضام اک لا ںیڑکسرواای آم جچنب نادر مدعی ےک کات ےک( درہم رک ی اصعب یخ کک

 رم مہ وکی پن اص اچ ےنپا ےن عافس ۔اوہ عورش تند رود اک اح تاوددحب رنو ... عمر وار مایع ترور

 ار رنگی از نت نه بس انچ اھت انک رتو وگو اےس بتاج ی ایی ر ںیم رزرو یا وصی کت تن کیا کالم توک

 نما نی نداد شوم بنام 7( سوم کنم )ین کندن ورک کت سل پ شا 1ا اب بت

 رگبار تس وگو( اس ادا زا ےک اروا یگ بو شوی مرگ ام یاس تساوی لاک
 ایک ہد چے رہتے تسمو یا

 روماموکی نیہ زن بق نہ ادب یم چا ال نئامضمر دوام ےن دیشرانب ارم غاصاٹباکل دعب ےک لا پت... نرو ار نب اص

 وکار کو نیم ےس رت ےک توات یکی کتیا ترک رعنا نبش کس گوزل ارج کس شب کیک

 درک نر توی نادر ده یار قنبری نایب اب سا سود کد فر کور ٠

 ایکن یت بتا اچاوک ےس چ اے یاری
 وکی دب۶ یاد وا ۔ایگلرکں او ےرصمت مولی ںیموسےک تموکک ین یوم لٹ ادرک ...:رصنان ارنروگےک حا ےک ا۸2

 فرم لپ انس لااقل لب کس بام تفکر لب ام نب لیت اروا ایگ یک کایہ ںی وہ۱۸ ناامضمرر چپ ۔ ایا یھب

 باور تت وا۶: راپود یہاں ود ےک تموت ا اوایل ور سرعت سوکت | شا۸ فشن ید ا انب انوکس کیا ےس

 دعب کس نگو رب کس لا ی سو لا اس چهار ات تب سج نولاددروبسا کرج فر بیر اي

 ا ر نار کک کام دد کرم ددری کت یب ان تموکعیکر صل یم فرح ےک ار۸ یم وکی کپ نب لئ اسا نب اے ںیم ںوردنم تیا اے دش

 وي نبش زوا ومار موا یز ناپ ف ورح ماہ مان تمار کل اره. :نارھعےےک 9

 اروا ا سیم یا1 و ید و تستر ايد یاد دعبوامدد سیب کیک ےک یر نوک ساخ ےک

 لوک ا ےن و کشی اوہرومام لاس یىایئاط نامہ نب یک نب نشا نب ۔ایگالال سلاد ےسا مرا 0 حوا نی لاس کیا ےک موم

 ۱ : ۔ایدلاےرصفل میا پ3 دعب ےک لاس کیا ےک تمولق یک

 تموکح یک لارداایکن سک اھت اظ اکد نکی نا نمد یورو اکر عم ےن نومامہطیلخ بج ...: عم وارود کن ومام فیل

 لر فن ص7 +7 ام نج شا دبک نب بلطم ےک کل ورم ا ںی سا8 فو ام ب ےک لامسو ٹریڈ ےک

 تم کنی یوم نب ساعت شنا پچ فیل. باد تی و کس تساوی لا یا
 ریتم املا ها لا اش شاداب با تسریع

 نب مو ید سروار ڈار ہک ب بلم یب دعب ےک ایا میگرن بسا الا سا ےک کت وافب لیگ یاد رم

 ایک اب فر ط گلم رب یخ لر بتمن نچ لد+ امام لاا کرج ایمر ےک دع یت یوم سوا

 هم طب لس تموعی کس ایک انب مات یر وی نا ام ے یقاقتاےک یکنج لیا ..:صم ننگ واچ لی



 زی صرع ےہ ےس ےک مروج میچ FFA : نورظنا جرات
 یکت راما لہ ا! لوالا جر وام کا 2302+ ر ج نب بلا نیب نئاملسےک کل وذ ممے اروا کک شپ فاظ ےک سا ےن نیر#
 ۔یکی ارھح ےن ا کتل اس ںی چن انچایانہ بت اپ اوکی و ےک ازخ) نین یر ہاط نت ادب ئےس فر ١ےن ایکن کپ یک
 ےس بق ےک مم تادان ےس اکے تس سنیکئاحاوایلاھب ےپا ےن نومام شیره لا. :رص روک شاب
 عادا ہد ےک تموکحی تب ا۔ایکروصام سش مار ام وکی یلو نجر یو دحبوکی دولج یمن نار انچ سیب یا اطع تمولع یک صم ات ایکب قلموکووخ
 ری قر ھ٢ ت یسووبادعب ےک سا یئوہاطع تموکہ راہ ودوکی دولج کرج ےک یا ایک انب نا کارتن شاٹ اک نا بت ایگالاڈ امی

 سا یار لا تسلیت چرت با شوی ماچ نبوده ناتو نایک ال فر کاش
 _ ایگ ی کروم وکی داعم برص یب یف مینار یل اسارخ یم نب رومن نب یب ےک

 اس آرا سات اک یلاپ اوت شا رج تسویه بیس تسکین امار... یکن وم 1
 یہ تافو ےن ردنکس شا لو الا پروام کت صاحب اب ارگ کروم ام وکی دفص تن یاد نج ردنکک ام دبارداایارکر یس یم طایطضف
 انب ناار یک ارفضمایباکس ا
 وکی انشا ےن وم با شہ ا۵ بجروام تمولعی کر عم ےن یا اھکرمدقرپ تفالخ ےن مم یی عشر وا تفاطخا کل اپ مم
 ایکر رقم موڈ نام وااھتے سم اش یئایضونہ کو جوکت باغ سلا لان یومےس بج یا ےن یا یکے اھ رغ با تیک

 کت ام دعب ےک سا ا راک موکت کر عم کک ل اسر اچ ےس ا ںیم تبان کک اشا چن انچ انب بت ان انب اوکرفنم ٹین ےپا ےس باج یکپا ےنایکوم
 2 رم تی دور نباتی ا دعب سربددایپب ےن سم 1۷ هایی بمان اکیا یا
 نیا

 ےن م وکر وعن یا یت یکایک ل وز یکی دعب بس آر ہد. ھم شین والا را ۔..:رص نارنروگر وا زا
 مردم یار رروگی عات ہر اودھ اوم ارت رجب ےک ےن آرم نوما روا اقا تست یب ود ےک عوام
 دیکر والو
 یوم اتاپ توک کر عم تو ےک تافدروایکر ایا ترخ آفس ےن ساشا ٹو ہہ دعب ےک یس .:یگر اگ یک ایا دام

 ار وکر صب یت یارو ایک لایک رر قیا ےن ناور یلضاک ےس رکی ار ککے رع اتیا کج یک ی اشا ںی ایک رر تپ تما پاک
 بی ایر شوی کف سن یک اعم تہی یر سوک کر م ب زہ ے اتیا یکی ار ھوا اچ ۔ایکرومام پرش وی لار
 ایکررقم لم لن اضمردامرپ یر گم غافل ار کل ا بتایکرم ےک کت مو لام

 کوت زلف ایک ایل ورع مرعب ےک تافو یک a وی مرگ ترسم تسریع کلا... : یر ی اصن راوی
 ٠ ایآر عش ورعقل ایزو کلاس ی اوج يکر تکی توان نا تس بی پا سا یکاطع تموکع یک ھو کر عن تے اس
 ایگ یال یبا ے رع م واک ے۱ ںی و حقا یک ذواب ےک ہم۹ چن اھت ایکر دب کلم فرم یکق ارعے سر عا دال وا یب تو ن از ےپا ےن یکا

 رپ ںی سا دعقی )وان انچ ایکررقماھتیئاھب زیان نر طرز نکن نر تسمه تس
 ۱ ۱ ۔ایگیلالب سیلاو ےادحب تر
 ہناور بر عم تصولتس یم ماس رواہ وک نم لب یتاحسا نیب الا ےس سش تارہ لا بت تب Nf 11 1 ام ولار اب7۸
 همه اک وری نیک دز لاخلا ےس س مادغ پا ےن لاارام ن وق موہ ۸ ہفرکم وی رپ طایمرد ےن ںویمور ےک تمور ہک یادایک



 مر ملم ر ۲۳ نورلفى اًنراج

 ا یئگکت عناممی کے ر مار وا ےنوہراوسپ ےڑوھکوکں وبولع موکت از ےک یا یک یم

 یز نج دلا ولا ےن سا کس یتا ےنپا تفالخ یم جام لاوٹیوام ےنرصنتس روپ ےک نام :رصم یرنروگر وا تفالخ یکرصنقتسم

 تب لاری درد لوح تر هتک زا ےن زم یم ۲۵ط لاس ںیموسد ےک تصوکع یک ارب ھر مئافو لاج روقتسرب بزم تموکح
 ےن لادام اج اید رکن ی واک ناخ رط خوا مروج زا ےس بناجح یتا ےن ںاایکرومام یم تولق یوو وطن ناتان نب
 _ کوک

 سود تسویه رج زا میوو ن اضرار تر موکت واوط را
 یار اچ یر ما تسودو تسوکک ته ییا یں ولور رک ٦ک اروا یکل ا ایکا دلیپ اک اروا لاقتنسا ککدح کیا ےن تری

 ۱ ۔ںیہ ےناد ےنرگن اب

 حب زفط ےن ںیی راج اج اھت اک فض ماوہا نواوط کے س ایک رن واوط یک رایشا یل 9 بادنلا نا بانو ےنریعس نیا ....:ف رات کن ولوط

 سویا چ اچ د کاب ےک نوما فیاض اھت مرک کاور وار خب تال اراو کج سار لاس او ہا ےناراب وگد سا نب ویکی
 -ایگوہ لاقتااکن ولوط سی مادہ ادپ هجا تس نیک یا کیا

 کتاب یکت یہ رتروا تللاغکس یم یار صم یکدمضا ےہ ےک سا ےن لوتسودرواءاقف ےک لار ....:ترشزوا تی تا نولوطنیم رضا

 ھڑپ ےگ آے یب مهم سای '-ب9 3 وے ںوھگ آی مازتاو تزمےا تادد ای لو یوم ترہش یکم اظت یب روا تقایل یس ا ا

 ایل چه فرود چک ۳ رادار تشدید کی ارم تر کت ارد بکر کس لات لاک اگ

 ساق تور وکں کاج قتل تا کس یار وگو زا تل تال کی. :یگاوررداہچ 1 نولوط نیم را

 ۱ انا ںی وہرواے دےد تزاجا یکم ے رھے کے هوا دمروا وود نایب زو شئر( کس اوخروہب ےس لاق اا

 یا تاداع لنت مارو ی ف ورحم برما کم کاو ن لاا اوم ناور فرط کں ور یی چ اچ ۸ اچ یرکارا گاز یکں وفود

 لاھور گے تساسوا عید مول ادو لد اک ہا تنو ا با ایگ اچ ںپاو بناج یکوادفبدعب ےک سا یفکپ کل یم ںوھکم آہ

 اپ 4-در کارو کت عیب کت فر کلوب ارت. نخ لک بجا... تصدی فی
 یادت يک لاو تفت یکن یش کن ولون بما یا ےن ںیوکرن قو ا ےئاج درک وال فرط یک ساو ےک کل وزھموکن یس

 اپن نت شاس 1 رہ ید ےن 27 ی دوام انار تسدش اےس یل وخ تی اھت ےن

 یکترشاعمزرطروا سنا ماھ لک تا تزال یک اےس ند یا ےن یو ئی بہا .....:راک لا ےس لک نیلم ۰

 نیب ےن ایک رپ تمدخ نئاوکب جاحدیس ےن ںوکرت صحابدرکرذع ےس ماکس ار کے د نیکع ےن ںوکت بجر چک ۔ اھتواگ آے ںویب وخ

 یکن وو نج ا ےس تاعقاو نا یارک ن یو ریخت یکی ا ےن نولوط نب ا الاڈرکل یب ےک کا روا مادر ںی ال یکل ین ںیم ںومم یک
 e س ںوھگ آل یسابعت ود املوا تازنمور رت

 پا ےک ارکان روم ست کا دیش ۃریس ےن شی کے اھککےنرہ اظلدبعن ا ....: لوق اکہ اظلادبع یہا

 لو رپ اک لا ےن نولوطویئاپ تافد ےن یکرت یا بج یل ۔اتاک (ہقبط) یئاسوس یک روات تسوداکپ اب ےک سا نولوی اھ یک مک

 الخ یکی مآ ںی کدر عت ےک ے سه نیت و ےک رش ںیہ روپمش بقل ےک ےیادلا نبا ۔ مایا نیم موا نب رتاج رب ہر لا ماند کاملا...

 ۱ ()هع رج نیم ) کاری اپ تاتو ویرون ترس



 مور مرم ۳۳۰ نورظنتدات

 لیم تاود نج دت لم ہتفر ہفر یمنی نر سوناتا از تیبا يک سوابق کسر تو لار نور کت ضاد پد
 کس ات ار نی دلار مسایل را ابا کت سوگ تل یا ںی روال یک یر معرب کک اج ایک
 : تیک لو م کمد دام وکتور

 رواایاھنرپ تفالخ ت وک تم واایدرک انت فیلخروا یک زوش یرادغب ےن ںوکرت بج را... صم روگ یب نولوط نب را
 رکر رب انانپاوکن ولوط نب صا ےن ار انچ یا ڈر شتی ر رک یار پ لوگو ےس و یکے کد رق ان ےن سایہ لصاحاط سر ساوکں وکر

 ۰ وہ لقر وچ 1۵7ن ایضمردام ےت بار مک ےک نولوط نب ہمتا قاحسا نیب بوقتیروا یس ون برا یورک ن اور رع

 ری دم ناپ ےھت رومام ہت وی یس کاڈ ہکنروارب ھم نب ار پک ی ف آے روب) جار خ مے کر ھم ںوفو نب ....:رب دم نب تاروا نولوط نیا
 اد کس لو نهار ایل لاو راه یر هرس پیٹ فن ات داوایادہ ےک دی ارس سل باس
 ایگارام کاپ کاب یان فالف ےس ید ہرا لا ڈک یوو رخ لغ رحب ےک ی ایگ نوک الا یئگا اوہ کت وافب سی

 رک لی لب ھت داتا مار مدیب ید سٹ نولوط نب ھتاروا عوجزای ہکوچ یٹوہ ےلاوج ےک لا تمولعیکرصم ایگ بروم وج را لگ یک ا روا
 یں او مولتو رور وردا رکا کر یری را a ر ملک ولوط نہ ر ار وتسدب ےن جوجرای ئل لا ین نود ڈور یئاکت ند سی ںولوو

 نوار نر ب کس لا وب مت تورت کرب د نب مجا ےس یک ےس دے دھکا تار ینا یھب ارخ و اایدرکن گلے س تمولع

 جاد مکے کرار ایش نب یے ا ےن دم فیلخر اوہ ایت رپ ےن کت حنزانم داد اقتم ےس انار وا کسایی س

 ناف ےن اہلی ال یکے رکی ار کر دوخ یکرصم ہل اھت یىوہ شلصاح خر قمشوکی ابیخ غث نب یےحاقت کم اکن اوراروا نیطسفرک
 نا ید اطع توکل اگر تهی بجایلاہد یھاوکن ا ےن شا ںی یکن اور ںایفرشا ٹنوار تھے رب دم نہار کا وہم ہرطایدرکرنہانید
 اوم ناور شرک ن سٹیج فن تا رابردر اکران جای ھو بت ایک اہ اک یکے یب اے نولو

 ے لا ات یھی وم یئاھچ اکل اھ جت اس ےک یا ایک م رو رق فرط یک ددنکسا ےن نولوط نب تادا ےک سا ....:یگرل 07 11 نولوط نب یوم
 ہد ےہ یلوہ تاج یش لدوج کے ج تاب یکودعاق۔ےہ ا درکادا شیپ دوطے دو نقطاکل ایر ہکی نی وہ یاس تاب ہم لم نہ ےک اھت اتہ رر ا
 )بحاک ےن پارداایلر کار کوکل ا ےن نولوط نج اف انچ ہایگوہ راہ ااکل ا ند کیا شی نقاب لو ےہ ی آیہ لگاتقد ین یکے ناز
 ےن یئاھب ےک ادب ےس رھپ ای درکریق ےہ ای درکرہ انسا ےک یئاھچ ےک لئاوکزار یا ےن اہک یم مالا وقت نب قاحسا( یرڈی رس

 تسرد یوم لاو اعب ترآ پارت آہ ہ آےن نولوط نج تا ایگ ہناور فر یک اےس ماقم یس کرف ےس دارا ےک
 نان س شنا ےک کی درک یب ہی ےس بناج ساروا یھت یاکش یک ارگ ومییلخ ےن لئاوہادپ :رطخے کاور وج اناچنانچاپلرک

 سعسابو بن ما

 توا ی کر صمر وا اچ ےلچ ارگ اینستس یو تر وم مارو نت. وز... :نلوطز.رعاروا لو فیل
 بس تو مووی رعد تیکت سل چپ یئوک یم ساوہ وہا گا نولوط نب جاو اک رقم بان ان اوکش ٹیپ
 هند ایدہ دوا فل اھت ےہ تہب ےئل ےک ںونودروا۔اہیک اپ ےک تنطامسلارمزوروا روجر ای وکون جا ریٹ یس ےنپا ےن سا یخ انچ
 ےک سئاوکل اند لئا ےک ساروا ۔ایدارکغخ رو ذر اک اع یک اور یکن ولوط نب عا رکہ کے س فیل اپ لاھ ر یوم کدام رب تموکو تلود روجر
 لنکا او ارام ےس یا یوم اریپ فرقے لاو نذار یک بدو بحر اک ولوط نا تس لادن اپ

 نمی اچ جے یوم اطع ںی ی کہہ ک نازک ناوراروا نیش ہکاوہ رداص نامرف یئاش نلارود ساود کرک اے تفط لو

 یار ےس یا ناووط چک تعامل فست نت یار سو لوقش فور ص/ سم مات نو نا نور



 ما ھم مل eri نورلغبانرات

 ۔ںیم ےک ۲۵۸ تاعقادیب ۔ایگوہ
 رای لس ناخن لوس زور ر اجرک اور حارق لک کم تفالخراپ رد ےس ناب ز ما نون... تساقو ک را

 ےک نولو نیاوکس یش مداخ ےنپا ےن دقتممرپ سا۔ ےس اجا ید رک ف احم ہوے ایگ یک اضاوج جرا رغ اک وتالع ناکا ی آخ کن وش ا ںیم تشالغ

 تا نباص اتا ایکف احم ہد ےہ ایک اب فضا نرو بس ماچ »تاریک لک مشورت را يک اپ

 اھت ی واک صمی ایک م ںی ییر چا ٹسناوسود جج راپ سیم نت اھ ےہ ےک ا ےک ارپ روطےک سو ی گو زا نبرد حرمت لب

 ےس روط لت نولو نی ا اپ تافو ےن عحوج ای بجرچانچاپ راترکتمولحیک عمےس فرط یک ا نولوط باقی گپ یر

 ۱ اکے رکی رک

 کیی: تسر ناف یئاشرواایلرکل ٥صاح ہلخ کاپ سس ےک رھپ ےکر کل اح نیا ےن ںویگز تقو سج ار اکیلومروا نولوطنرءا

 ےک شیوفم ےن ےپارکاواب ےس کے سا ےن دت یخ انچاھت ادرک شر الم فرط کیو قوم ےن یدہمہغیلخااولوکن اوم ے تح یل تو اوت

 ۔ کتار کے ناچ بم یگ ) خرز کج رداد دوکن قوم یقرش کت امی یکم یش رلط ارپ ونود نااوکییمالسا کل امیر قمر ہوا اد

 لو یک وفود ناروا ی دانہ یر ےک وک ب ید نج نامی نب اربع نب یوم روا بتا اک او افب نب یوم روا وا وفم ےس چ ایہ رک کام

 : -ایگاھکر رپ روطےک تام یکن اف قی اکی گردہ

 کک امی ا ایک طور ل ےک ےن رک نج ےس ںویگیڑےک کت سرد گنج نام اس ےن ناوم وا ..:.: س کے ےک نولول ندا

 ںوب دی ضوبتمےنپا نووی ا ۔ یٹوہ ایپ تیاکشش یک اوک ومایدرکرنب انی دم ارخ ےن ںورنروگےک ںوبوصای گہ ادیپ للفر یم قرش

 ہنالاس اپ سنوات( مو کس لمینت هتک اي کادو رک جیب اپ سرت اراک

 وات ۳

 ایا ف9 نامت ےک ر ل ایڈ ندا م الف ےس تہب روارانی کل دوہواپ ےک یارک ورکر تیل امضا کریو تمام

 یرصزکن وطن با کا طب نم کو نچ یر گرو: اس ںویھتاس ےک ےن سئاوج تکرتود یکن ولوط نب صاوکن وم سو

 ین ورا ماکو اب نم کو ۔ددرکن ئے ںوقالع ےک م اغ یاد ھ رج اےک گل وز سی

 تاکتیک

 هست نطنز رام کج اگر دادم. شکنی نیز... یکن ن یوم

 املا. سافت کت ین مک رمی درک رکن ار بجا تر نفرت لانچ

 8 ایک یار زو

 زا اپ ےکافب نی یوم ےگ ےنرکب طس روا ںیہ 3ر کتیا سئافب نبی خان... یس یک اب نب یوم
 گن بم يک ام نام نایب وکلا گو لٹدر بہو نل دیبع نج یوم رٹ یکساں ا یدرکتواذب ےن یر

 ۱ _ ۔اڑپااجں اد

 نب ارد کس کوری زوم ید کیان لو نب جا ےن قوم دعب ےک قاو ںیا.... 11 نم

 چن انچوکپ مک بس ارت نیر غمت اتتاکذ رک وص جرار خاک اہ کا رگ دوااید باج ےس یر طے رب تییاہتاک اا ےس نولوط

 بیڑا پ۴۵ سپر مہ الو بات کل نکی ک۸۰ ارور شا نکلا چراند وجات لا



 مد مرم rer نورما
 پآ ابا ےہ کسر جو یک کاپ نم نت گچ کد 0
 3 رقم تفکر ت مودی

 ۓاوہ ےن قال ال کو ہراوس وراپ ن ھا درک اورول f نورا نہ رکے دت فیض انچ ںی ےک لا کن وراب نت
 ۔الاڑرام ےا ےن وی اسکس ادوات نکس دل دهن فا

 یک کاخ ناشا دايز ےطلعروا ا صیصم سوسر اطنا تل لودحرم یا. f درک نولوطن. ما
 زیارتی شرور کی رک اکیا قد کیا ےس ناشتا رفا ورع رم کروا و اس یراق یر نم
 جی اکو نیل وکی رن نام طا نب وجر ا تات کدر سرو ایل ںی لدوکت اب ا ےن لئی الطا یک او قم
 روا شاو ےک نشانن یر عرس 1 وہ فرحت ے روط اھب ایکایقخا مایق رپ دصرس ےن نجران انچ نیل رکر فر کی را شاو لوط ا
 4 ندرت

 ماتا تشات کک اوا ور ات او لم ادسو ےک مالسا نانمشز ہواو حلقے لوس لوس :تظاطح ولولو لت
 گرو مرا رک نا پنل رک فرکانس نوجرا یا کن کولر ۵۰۳۰ لوسرط اچ اپن ک
 هد رم فرط ی اوا شنید یکایک ٹی دوا ایکروسامہپ تذخ یکت لافت یکدحرسوکن ولوط نہ مارا مر الطا ےس دقاو سا ےن قیا
 ا اھا مرض اےس یکرایشوج تان ےن ایکو کس بال اف نان اچ

 گام تزاجا کل اےس نولول نکا ےن یک یم تساوخرد یک سس ے موراشداب....:ظاھلا ےک نولو نئارپ تساوخرد 7 اش
 عر تخ تاں وام روا لوھ قے نا گرا کوایک امآےن تاب یاں وو نان گزر ماک ایا شاشا اچ الہ ےس نوار ارگ
 ابو ملا ناز رها یہ رک ظا ے تی رطل متمرس السا گوا مک ہم ماکاراہ یگ تحارروا شا آوکن ا ںی وب ترک
 ۔ںیہر ےترکزاین ےب ےس بابساو
 اوج ںیہ ےئ آر کن او یگ ت اتا ودروا یہ ےس کلام اکی وگیکروج ان ارب نشر لب نشد شوی پو مہ...:تافد گرا
 نج مارو اوہ نار مکی اٹباکس ادب ےک ساروا ایریا ترخ آرفس ےن روجانا سم یمن ابعش ا اچ ۔ےت ےۓ ںی ےک نولوط نب ھتارواےک
 ۔ےگس ےناٹب ھا اک ا مم تسایسو ماننا بیہد نب یکم نیلا افب

 روا نادر فرد مت شی ید اعم ام کیا ماش ا الطا ےس ی نیا: اور یک نولوط نم رتا
 ام نا ہیمرکل رام لم تر یک اےس رن یداداروا یار گیں اوکی اور نک ھت اروا یاب بنابر ےنپا
 تقی طوفان اکو رہو د سراپا وما د 7ںیم ںوقااع یبدھرس ےل ےک ہنئاعم ےک تالاع ٹکا جیب کر وج ان! نب ییا ابد بیو

 قشر ے ر ےن نولو تار ےس ےس آر تام ےک مار عاد ترک گ ولری لر نوار اچ اد باوجافا ریه سر نان:
 یوم پ تموکک وک شاید د نب جا ےک رک ض پ امام: مر فط

 رات زراماب تب کیااکر وج انا سم ٹی انچاگل ےب ر مات شی فکر وکے لاھ رم اق لی فان ولوط نب تا
 ناور ےس لاپ دعب ےک کاایک ی جم کلا نون لا کتیا یو ملے کر ڈنامس ا ےن ںوکولےک ںاہد
 ایک یک اا

 شی نارگیل بمیرم کوس تک رک



 موصل ا مس ۱ نورظنتیرات
 سس تست

 سس سس

 شی سج یی تشاد سنا سارا رنک تا ےس لوطا: تج ےس سوامی
 ےل سا درک سا سام کن وکلا نوع بک درگ وت تع اھا یر یم تکا کیت ایک نے ر طف اص

 ۔ے ےک آکے موا تاک کل وای اسابا کوچ یک ورشی اے ت دش تیاہتروا یار کہ رص اک ا ےن نولوط نب ا

 اینم لر لر طاها ی9و زاف اس پا ے تمار کا ن ولوط ن بتا ےس کے لا... :ہضق رب ہیک اطنااکن ولوط نیا

 ایم اکی جاب سئاروااڑب فر یک ؤسرطدحب ےک اید لا لی کر ذوا اکروا ورا لار الاڈرام ےک کری کوک لوط امیس

 ای کوم لوفش ںیم کنی ارفروا کت ناماسا۔ایگو ماه رگ تاس ےک

 بنا ترس تاپیک رکی یر وک ا یا سا اگل ےرکں ای رات یکداچ رپ ںودریش یر ...:یگرایت یا اج لوک مور

 بس اکو فرو یاب ناپ کارکررقم
 کد ڑب فر یکن ارتوکر شے ۔ریددرواایکدز اور فرط یکہقدز کشا كرو اٹولفرط یکرصمےک رکی ونلداہچ دصقآروبجم....یھپ او فرطیرصم

 یوم یاب ےک سا ریت یک کا اید لاکر کے د تساکروا رکے نارتو اہ کے وک ں ولوط نب اات ڈاک تا ار يک

 باید توف رط کن ارت ےک رک جرم ل۴ فار وفاتام زد رنج روا ایش تری امن تب کیک ا نی

 وک اتا نی یوم رندر کا اہک کوہ بط ایما گوہہ سناسحااک وکی عن غالاوپا.......ت وتی ر اروا شاب یوم

 کلک ےس پکس وفا ادواھت فناو گنج نوار کرد ابن هک باورم فسا لو ترک ض اح ےک ا) یھبا

 کت یر واایگوہ لخاد سیم و اگر کشایک یو مر کن وگو را ید اتم لو کنیم ککے شنا يدتسار کم کر شا یم

 رٹالاولارؤا ایگوہ فروش تہب ت کد ٹاک یر یی ےک برقی آو لوک ها طب پس زاورو ےک ہمیخوجوکں وڑوھگین اروا فرط

 اے ڑب ےگ ؟ے ہاگنیمکک ولیب تقو سج لک سیم بق ات ےک نار کوہ راوس یت ےک یا روا یوم جخ انچ اگ اھپ ھتاسےک ںویھتاسد ارم پا

 کل رخ الو لر رکی دمروا ےس و ےک ورکر یکی ت ےک یو ئاچ یورک مد یارک ل کتے واز کے س ںویھت خوا

 رواابدلاڈ یم لیٹوکس ا ےن نولوط نہ اروا ابد اپ نون اولا سد وي برا ایال اپ ےک ہن وج ب ہار الار سا

 5 یاد فرط یر وب

 ا چا ماش ی اور تتوب ےن ناواوط نہ اک ںی جھڑ وان... :تواخب حس ناو: ها پاپ سا کتان سابع

 - ایر کاپ ےک یا ےک ےک ےن کوری یکی ا اتو زاپ ںایادروا مچ مو یک اکہ وکی ار نبر تار وایت ایگ کرر تم بان انپارپ وک

 ےن رک رقم فط ےک ےس یک لوک نازح ےک یار کپ اب یک یک اسا میت کوکو بودا لا نه یر چاپ

 ںی تس ایس ماتا کے لایخ یا ےک ی اقوا کل ات روا یی نشون کا ایه اراک کر رش نوری یلروا

 اپ ےک نولوط نج ھتا تی اش یک ا ےک یاو ای درک شہ ےس فرط یکی وک اع رک نر ےن ںوکول نااکدر ےس نا گم او للف

 تک ےس تارام یر لاپعروات ںوگول نا ممت فو سا ںؤاج د ںیم کک بج کا کوکی کاو ےن نولوط نب تار یی

 اھت اب ذاسےس ساب عا کر ر یکایک ور براک اہ رنک تاود ےنوہ تایپ لک اے ۲

 نیشاضم ےک ناروا لوتنےک بح نایت اتیا پ - سایت دا آے کاپ ےک نولوط نی جا طوطخوج......ی آہ قرب گا سایمع

 اھت اھکرکے رکی رت روا تارام ےک سا سیم جای درک جوک اع یکے طخ سا ےک نولوط نیا ےن سنارچغ انچ اھت رکے ورک توک بے

 اکل وصدام ےس لور اترو ےک ہمکضف رب نا ےھت دوجوم رپ ںاہو برق تال درو لا رج شیپ ثمر ایگوہ ایپ فوخے شال ای

 ہا ےک لوس ےہ لو تک لاک ددروا ےھت دوجوسرانب دڑورکک یاں یمرصم یشن ازرختشو ا ایک ای ب قرب ےک کل وصو



 مور صت 2 مک ےہ ۰ نورظی مات

 وبا یاو ںیم یم ہیک ےک ال یکیاوروا ےس اھ وک کاب یس یس اوکو رکے ی ایک تب یرقےکر عم ن ولوط نب حادعب ےک سا ۔:رارفاکں اب
 5 ارگایو+ مز لواک ای ان ایار ڈے مانروااھچ عےٹبوکل ام ےن ںیوگوا نا ۔اھت برا لو کرمی روا شا اس ین اه
 مک بجا بار سس لاو برگ نادر بس لات ثع باک ا ےن ںوول

 بلا کد دنا نولط نباید باوج ذاتی نادر فک کل وہ ۱
 ۱ ھم آں چا اپ نوا پا کس لا گلد اچ تس اپ ابا فن لاکتس لار اب
 اررکت مو تی رشا ںیج بلا نیب ھتا نج میلا ربا ہیچ ںی تقو یا مقیکایداکچ یب ےسا ےن ںویتا م ےک کا :ی کا لاپ
 ہا جیب کک لا نہ دتا نب متارا ےس سار ایگو+ ناور قی فا رکوہردرسےس یلاخ نکل ون لد سا ساع۔وہ کس کس اس مے
 کک دن شاخ یف تر شغل لو تر مترو رقم چاره ےس با کرا ںی لس روا چیدن روک کت یرفا جب ےن دمعمیفیلخ
 روا شواهد بد یا یر شير ارگ سا ےن لایا آے نل لب اکران تالاب ایگ تو
 ۱ ۰ درگ ایت لک ین اوکث ذعو اد ےک لںوٹروگ یکن لا

 اے الپ ےس لا ےن لا ۔یکت ساوخزد یکدادوا ے یاب رادرسروصن نب سایلا ےنرش یا ..: ہما نی میک ارب ارواہهتا نم سا
 روک رت نی روا یکہناور عوف یکڑب کیک الب ماض ےنپاروا۔ یفکل رخ کس ا یھڑوک را نیا ماریا تور ی ذوق عطا
 یر یف ےک ران اک غالب روااوہہناور ےئل ےک کج ےس لا برق نہ ھی انچ اج رپ ہلباظم ےک سا عھتاس ےک اب ہا خوکس ڈار
 وک اگ تک ی یکے وہ یا اک اسم ایگ ؟یھچ ا غالب یجدعب ےک سا۔ ایگ رکے ل امز آک نج ابد راب ےک م و قا اي نرود لا

 ایگ ہدنز تا ےک ںویتاسدنچ ےنپا ےک ےب یگ اےس تہ ےک ادای یاو ے7

 یا رے قو وہا ےک تنام ہدیہ اید ناور ہقرب رکا کت سل اروا ایگ چر عمر کوم اہ رے ریقدوسا نا ست :یرافرلیساپع
 سا ایچ طاطض روا ایگکگ گاھب ےس لیٹرکپ عو م ارگان لیٹ رابودوکی وارده او پاس سا قلم
 داری اچ ایک ےس اج ےک لات دود یو رضا ۔اھت ایگالچ رنک اےس ےوارا ےک دور نواب ما تر
 ھا ےن نولوط نب ما دعب ےک لا کوی لوس خاوری ایلرکر اکر یو تست ےس اروا ےک ےس کک نج ےس لابعرکےل عن وفرارج کیا یگ راپط
 لا سم لی رفت رد علت نا طول سا وک یعنی ےک ایکس ماج یک( اجر نج گیری ےک یاد
 ادرار قیر پف رابه یراپوش آے ںوھگرواوتاہررام ےس دتا ےپاوکے جنا نولوط نی یاد

 هست مارس با نت رب نهار نیر یر نر... نورتشرصم کی رعروا لوس
 ۔ایکداب ربدوابت رس یار ام نواز نوک یجب جرم کیا ےھت ےت رکای کرام ٹول یم ںوب وس نا ند ۓ آہ ا اھت ری
 هر تست تار کس نرو زی ارگ نا تساوی گران دیس تیکت لا سال رگ
 ریڈ گج کا ب ےک بس ہد انچا رکے مرکل ککے اک کے تار ےک ںی تیس ےس کرک ےس کلو ےس تمار اا واو تکو کک ایگ

 نوو نامش یک ر بے ہعقاو سا۔ایلرکل وی ان دی زجھتاس ےک تاذ ےن ںوکول ناانچاباھڑب مرق فرط یکں وقالع ےک نا ےنایکر و
 ۱ ۱ دا ےنرکک نج ےس کرکے کرا ںیہ ف سم یو یک وید سح یشن ؟ ںیم لد ےک یتولع دا ڑب
 یثوصح۔ا کواس اھتانیجاکبلاط لان ی بک ب شابک نبی نب یی دداا یئاربا مان لصئاکیولع ...:حنورخ اکی کول جشن میڈاربا
 یکر گنا ںیم بناوجو فارطادععب ےک سا ۔ایل ٹول ےس ا ےک رک ضعیریب 9 تسارشزوااو رہ ام ید یعسصم قم ی۵ ۔ےت ےت تب

 و م٣۰۰ را نا ناک ر کوچ نارا ای 0



 مرض: ملم fra نور یر

 رم ےک سئادواایلر کر یقر گور ادرسےک سار جید تسلےا ےن یقولعر یک اور ےل ےک یل وکرم یک اج وف یا ےن نولوط نی تای ئانچ یورک رش

 ایمر چ٣ مم تاحاولا ےس ساروا یہ تسلشوکی ولع مکر عم ا یکہ اور وف یر سود ےن ولو هما بای هاچ برکت اپ

 اصب ےن رک لج ےہ کرک ےک کرایت لس ںاہدرداایگف رط یکن یو وش ے ریسرچ اپ یاو اج کر یص ویا ورعب کس لا

 ۲ رک يابد لپ دریک ا ب ناوم ارک ی کت لک یوم آپ لو ہ کچ یب فوخروا تختہ یکی ولعروا کر ٹا :یراھفرگی کیف اربا

 رواایگ کب اذیعرکاوکت سکی ولع رخ انچ ۔ایکہ اور یل ےک ینو کرم یکی ولر کیا ےس اوت ی ربت کم اون لوط نب جا ید رک یر ا

 تارک راپ م لیک کے رکے یارک اید ےک کاپ ےک ناولوط نی دا ےکس کاک ےسا ےک او کای مو رکاب ںی رت کےک رد

 ۔-ایگرمدحب ےس ریپ ںیڈسرواایمگ آہرونم دعب ےک ا ر یولع یری د تانے تیبیعم یکریقوکی ولع نولوط نب

 روا کت اقا تله هفس یر ایا پلاک یر گرا ناف ار تاتو ن....:ل کی رکن ریو

 شال زکات تان اسکن سس ات ۔رہک کت فو لا کس ورک نسبتا شاہ لا 1

 یا یک کرم ےس کالا پرک ورک روش ےس ریا پا ںیمہلئاعم ےریم مے ایک ورخ ےس ےدارا ےک داہج ےل ےکاضر کر جن

 ےک یر روا یی اپ هک ندارم سفر تست راک ناخن اچ کر یا روا ایک روضات اور

 تستر ته کر یراق ؟ ایکس یوم ںویکے س جب یم ہلوم ےک سا ماہ نیو نب جا۔ ایک ضا ےس تالاع
 -یدرکاطع ایم کی افرا

 هل رس اکل اش اپ ےک نولوط نج کلا درگ تلف تملاعب ےن لومالغود ےک سار یرگرها - تم کیا ےک کتب لا

 ۱ دارم فو نت صاصقےک رکےن نوط ندا انچ ۓ آ

 ےس تعاطا یکن وان هارو - یدرکت داف فا کافر رف ب گز روگ سا ےک قرب لاا ویال ...:تواطب قرب لٹا

 روا کہ در ےیل ےک یل کر را نیل چی آن چو لک شنا فرم

 ۱ -انل ماکے یئرن تہ اہ ی دری تم کرج یک ےک اہ کیک ت یار

 لطف روا سو کرایه اکر شی کے تچ انچ درم کمتر

 ام روا یورک لپ کشا ناولو نب تارک وک زوردار بش م تسل ام کت افن د ییا ری ئانچ ایگ ایپ لایخ اک روزک گل ورو السا

 هاچ د اکے کہ راک ےس ےس ناواوط ن چک سدان وطن السد رو بایماک کک

 ایدے دن اوکناخ انچ کت ساوقرد یکن ا ےنرہشی اب ای درکبصق ںی رط لورا وا کرایا تردش یم ےرصاوم ےن نہر صام

 دژ تاک اپ رق ےک ناروا ایپ ارام ےک کار وک پ ورکی یاےک ںورادرمےکر بش لبا۔ ےئگ وہ شو شی شرک اڑنس اکی ری جت دوا۔ایگ

 پا ذچ کا ما تصور تامل ؟ کیا ےس سی لومالف پا ےن ناولوط نب سل اور

 3 ۔ےہ کیچ ےس ےن رکتوافل ے

 مات ںیم قرروا کا اع توات یر عسر ابد ںی ورم جوا رم بعمل راز آی اهن نولوط نب حا ....:توانب یکولوا

 نامی نیا یک دا نوا ناب هات سر راس آے اور اکر ہولول ابد اکے نرک

 مچ دا نسکافه ناهار وا يا کمپ گروه تو تیم نمناک با انا

 لیا ارشد نچ قاسم یاس یاد لو نوا مت 2 فیش کوکو وار خار الاس ےن ہولی

 ایلرکر ومن رش نا ےن ناں یک



 مور صخ :

 ولو تاب رک وک یش ناوک نیا ںیم تو کارا ۳ قوطی سکس لند
 ےک نومرو یورک لاو ےک قوطی کک نت راک نخ پیترق ےن سا یئوہ یل ایس اکو ولولرخ اب ینہ ںی اون نبا ک
 اتے وہ ےک رضا زیاده لایک سس نفره دید وے ےک ےک ومر ظا کاپ

 دعب ےک لا۔ ایدرکر تسویه کج وا دم فردا لا ی دول سم ںویئاڑا نا ےن ناوم انچ 22 اکولول
 یاو شرخ ےک تموکرود ےک ی دامن ب نوراہ ہن انچایلامج رم ڈا ےن قادر اد رام ےک کرارا یم ےس
 | الہ یم تلاع یکرشوا یتا ئاداایگ ر

 تیر طلسم کن ودر قمر زا زاسےس دت هر رد اول... ری او ےس یب ےتتارروا اناج فرطا یکن ولوط نب کیم
 7: اسد اما یکسری را ایکت ایاکش یک ناسا رک نم اھت راج یھب
 ریو سست نولوط نہا یم ہنامز یا یئوہادیپ تفلاخم لایمرد ےک نولوطن ہاروادلول وذ نج ۔ ےۓاج ایداٹچ ےسرصم تمواقوکن لوط نا
 نر یر لا بیک ذهن اھت فرح ز کب قوم تقد سایلاو عمر کارڈ ےس بضفو تول ےک یورو ای ورش تاکو
 نوا نا ]بس افت الاب روا یک فلات یکے یکایک تے ےک او س سد نسل ور ۱ں ویھتا ےک سارکنیکک نر اکر تاسےک
 ی راغے رت ج یک کیسی ذس ند ئاچ ات چ افر کوکغ ز یلاد بیرقنک نو کی ٹر شیپ ناود اھت اترا د مانا ے
 رک یو تی ته ام بیای لدر اس ےنپا ش17 سوالات کسر ےن تک رضاح یخ یک قو اد

 ےک اوج تیں ور الام چ نادت ےس لک روگ رک نزاع ین ل رج لیکم اقم تد ےک ۔:اگزاب لا یا سوم یاو
 روا بیڈ ی را فل رگ ۔ایدلاڈ ڈںیم ل اجرای اہ او لا دایر اطر کک زرع رم ھ رد ندارد ت 7
 ےک راہظاےک شاپ لود ار 07 رایی ےس لورا لامپ ےک دت ےس لسم یاو یی 1ںیم لم ےک تب
 ا ےرکتمالہپ تاب او ول ن رکھتا ےک لورم کس نام اس تواند مکن ول اسکن
 روم ےس ایان اتوا ےک یا رواہ جسدا اپ ا ےس نواوط یارک ایک و تے ایل اکے س ی دنا تقام دص ےس ںوکولمتیک
 هر مردم ۵ لباوم یاولچ اه (لوملاو)خ لب یر مون بود حامد فک درو شید انس ملا
 سا رام سرکش اردک ےک می انت امسےک نینذمل اراک

 روی آنی تتلو رادو ب سرواا آخ ےاروااھفا تیم ں ورال پس نا لک کاو اچ ١ :یرافرگا 11 ںیرالاسپ
 فرش ل | ج کو ےہہک ےن رک مادران رکتشاخ ۲ یئاھب روا ےن ڑوھچت فال اودوکس ا

 درر قرا مے لادن رے رکا اترا بنا لیمو دن بوت ا ما غرق چ بسا ان تیام لا

 دعب ےک سااب علاکإ یھت مان اکل لا ےس ہم انرس ناونعےک گی ولو طخ اک ن اوم یا وتی ئو ولو ہار ہت کیتا لا یز اکن ولوط نما
 تنش بابل © دد امار سر تمور واد ماکس رک نورد کت اقا شواهد قوم

 ماست مر کلم مک ےا شاہی ای آ کب وس رترو الل ےس مہوخ از نولوط نج تاک ادھر 8۵۱ شیر عمہت الو باک پا ےس ید نک
A A TSنم ا انب یل اطم ےک ۳۰ 3ص نشین یا یر عدی دج ۱وج وم اپ ےدامہ۔ 2  

 تر مک باز لا ایک ا مات 1ں باتکل ٥م. ٦-090 نیا با لک رک ںی چ یر عاص یم ےن یابی
 صرف و تمام وداع شان رک دوو کاپ ےس رام جو لا مان زخ یا گیج رنج اکن ودلخ نان رات اپ ےک بح اص یاب آلا
 یو ا گور ےس نھ ای ےن اوہ اھ اب ے ںاہی کوہ موم ےس



 مدر مد رز نورظنبایرات

 ساب اين نان کت رکن انتها کیر

 رفت شاپ قو یز دار دکور نوتا مروا ویت ےک ووطن یک کلی ا سا ان ..:تساک کن ولوط نبا
 نہا ںی مار چک ایگ یل نیم باہ او لاب اک ایکو تساکوکپ ورک نولو نہا انچ یوم اڑ یکن اسکو اپن ہ کس یم نامی کی دعا
 ۔ایکے نس اسےک ںوگول نام فاکےنرکن لپ نولوط

 ماناکل ا اھترررقمناو دو تموکعیکں وقالع یر رم ےس فرط کب نولو مر: گر یگ نولوط نب اروا روش رحم
 رکرافرگایگوہہبشرپ ساوکی شن تاب ی ساختہ ریم وسرطوحتاسےک ا ناق ا نب نم مدام را زا اھت تسوکحلراد کس ا سم ور طارق فلخ
 ایداھٹنرپ یر کی کت رامارکل اک ےس لیشوکراب زام داای درک کہ کوہ نشے بس چ انچ یر گر او تاپ و وسط لا اید لاڈ ںیم ےک

 ر کرا سی فےن سا ذی یک اوکن ولوط ن یا ۔ایدرکف وقوع انھڑب ہبطخاک مان ےک نولوط نیا ےن ںورط لاگ اب رکوہ نانی زپ یش اچ
 نمی نم لوس کی لا سیا گاو رخت رخ یکے نام ےس چپ ارا زاروا یک تاروت ادر ےس رے
 ےک رکن اور ما ےس لایضےک تج عز وا وسط ایماچ ہراب رد ےک مای هایش ےہ لا ورب ایکو مناور ستا ن ولوط

 شاق اہ کو اپ ۔ ےک اکی د آے س تہب ارا ن وہی کرک کن داوط نکا ےک ںومرط لاا *.....یلرکءر صامم اک ا یم عم ےک یٹرگ
 ایا کراس نولوط نباےک کب ق ان ےن وتر ط لیا ای شم با یک زار کوم روب نولوف ن ہا ۔ ےک وم راف

 رایی ایگ وہ ران کپل اہ وردااوہہناور ہی صمد حب ےک زی رپب مت لی ہت زا جو یک س ھو نولوط نیا ....:تافو یکن ولوط نیا

 ےس لش ایل اھکرکپ میم ےن نوا نہا رکی درک ھام کے ناھکودایز ےن ںوچلاجم یداش یک ڑب تردش یک نم رواادو ںاہ ایگ یک اطا
 راو یاب ےس دم روک ٹاوہ اپ ےس لامتسا ترثکل وود ےک سی گنضیب یرایب لب 772 ےن آہدایزتسد

 نیس لو احیا ابر ھگے ہارکوہراوسےس طاطسف لعاس.ایرام فایک وکےکارکراوسرراداوہ ےن ںوی کشید: تئاط یکے وہ
 یم ایپ رشت اعداد زب ترارت یکر کیم شاتر ب کل اہسا ایکن لایخ یار و ےن نولوط ن بار گدی تی ک

 اتا ے ںوڑوکل یف ن بدین اید لاڈ سم لیٹ ےس ارکع یچچ بایساو لاک شہ نبا۔ایکل یل وکس ا ےئساسےک ںوگولایوڈپ کت نیر کب صاف
 ہد اھت یق کج ساپج الا اٹباکس نا لک فرخ لاک را یوا ومالظروا تمولق ن یار ا ےبا ےن نولوط نیادحب ےک سا اگر ورک یا

 نا کت عیب کادر ر تع اطا یکی اوا واوا ناروا ایک العا راض اب اکی رہ یو یک یا شابا اے کا اپربداسف یئوک

 ۔ے اکی اے را قادر بایگوہ لاقتتااکس دعب ےک یا یوو رن یت یوم ایپ ےس جو یک غامد لک اوج شوش یا

 کیا الخ راز اپ مالظودرکواز آ) یلا سراب تاسرانیدڈورکےک یا اھت کاب فرط کی اش بہر یارک یت اقان ے وہ رش انی درازہ سکا
 جڑ ودرکر اھت تاج ےل ےک اب رد ءارھا یاشوکت یبحسفناھت نا عحارخ کرم یہنام ےک سا ۔اڑوھچی کہ تےک یراوسروناچ ںیوسودرواےڑوھک

 راتب دراز کا ںیہ ےس رکھا ےس مان ےک ضو رر علق ونو ناوک ںی کہ ےہ جھ اھت ترک رخ انی درا ھشاسرپ تاقوارواہضاخافساھت انی دوکال

 ای در وا نیرو ارگت سرمه بیل نما یکدم اھو بار ولت دعا ےک ےن م ےک یا ےس ےک رخ

 تپل بال اکر وا نا ایا کس اب شیر ط راج... ات العا کے کت تمرات ل تسر کو ٠ کا ےس اہ تال اکنون...

 ماقع یی شم لاگو اہ دو اکن ود نیا جرات اپ ےک بحاص یاب ؟لا نیا یگ الع بانج مت تم لفاف مکر تم یکایک رپ ماقم سا ںیم باتکل ٥ا. .

 ہک ہ مولعم ےس سٹ ںی ید تمالع ٹوک یارب فرما تازا حارا توری دی دج ٣۰۸ ں٣ شیٹ یی دح نودلخ بار اج )دوج وم سا ےراوہ ہک + لات

 جج بس گاف » گن وطن زر رها ی ا۹ب ۱۸ شب ورا اروا کر رج ۵ ۔ دواب اشری رج چ ایگ رے ےک اب چ اوہ اٹھچ بس لاج

 -ے و لیتیھہ حت ى ہری ت ار رانا تافد قرات یکن ولوط نیا ب8۵۹۶م لو باک کید نک



 مودرصح مچ PPAR نورلغ نارا

 ےک سنا وت اتھکخ رب ںیہ ریقراوہام ران د وچ ات دع تارو دص ان درازب کیا سد لای 1 آوا ل روا اوسروا

 ارات /00 سس 00 اا روا

 یک فرا مگ وات وا لس ساری تم تر هنر اب کس نمک نوبت :ترموکیورامت
 ےن یھعساو ےھت شرب ب ن روا ی اور ہاں ےس اھم کا ۔اید رکا رک ل اکے لوک الا هس سود ےک لاردا کت یم
 درر اکا ےس لا ےن سالار نو کت جیب یک یئاھب ےتااہکے یک لابا ےن یا دعب ےک اے ےہرور او راز نج رضاح یکادا تی زن
 ہدرم ےس ا ند کا ای درکریق سیم ےرمکک یا ےک لئایئاش ےک کر تراک حلاو رک رشا ےن ںی امس یھ ییا اے یم لاوصروا یگ افر انچ
 ۳3۳۳ بک فان زا شیب نان رم یکن ولوط نیا ادب ےک سا۔ يا

 _ایگوہ فورحع ںیم تنطلسراپوراکروا

 ےک اسلا ییا ناروا ایر نرو مرداد ج نہا نکن یب قاحسا تقو سا یئوہ تافو یکن ولوط نب حا تقو سج ....:شوم نکئارو اہ ورامخح
 ےس نر نان لا تموم اش کوک الا ناروا یقاحسا۔اھتالاک ے ہضق ےک کلا ام نی صاوکہ دب ےن اھا رک ت صو

ENیا ون اروا ۓاھہڑب ی او سی  
 رخ یک لوکی هرم يابد یک تیک یو ہیک /7ی۶یه2۷۳۳ لاو
 رب ےک ےن نشد ایک ی ب یکی دھبے یر رز ب نشے توک اچ انچ کنار فرط کم اغ ویا ےن اق ی
 المپ ھزار غغ ییدراغ

 ےہ راے وہ ےک کدبرچ روم سا یی لا تے اہ کی اے ارکان لا اسلا یا ئاروا قاحسا....:ہلممعاک ناوم نب ۱
 یتارع ںیم اے امو رن وا قرفت تانک کس زر کده یک اار کومک م لاھ ےس کلب ات ل

 OE خرس لس دامن یک قاری بقلاکر فرو قفل سیب نج سیم ناکم یک قوم نب ا سا او رکن

 ےن رضت ین انچ یکوانب سی شر رگ گاھپ ےن ںوی ایس یق ایک تست یر تیام را نو پت تانک زر
 ناو امضا کا اب ار یزید تروص ین یابد بج هدر تن ایکب قامت
 لر یک

 ۳ اش متد کر ۱ اچ م لمر دعا ےک تستی ا ےس رک یوا :گج کییورامتروا نرمی

 ایکڑ یی درانی کر نیب سی ج ےس ار رکا یکم تاور ہار ےس شو ےک کر ایت نفس لا اب شم نو رک زیر شی رفتم ۳

 ںوہنج ےس یار ارماروا نیجتاصمدو ےک ہور ام د رک رتو یارک سار کھ وارا یاو ےن رضع ےس ایک مرک
 رفت ےب یک ]مس یاس یا ناروا ناسا اکہ رکن اروا ولے دارا ا ۓسا ےس ےس جیپ سفت ری ےس
 ےہ راک آں لاریمک ج کے کی رے ورکو دم کتار آ ا اولی ر رب چ کیا ۔ ےھت ےہ روہ ضنونمدوارفن ےس

 سیم ۷ لارج ہرا ہم ےک نیغ رف رایو اھ ںی و انی قا ےک عوفتسد کیاوکر ناک یا یئان سی لادیعس لپ ےس ےنوہ در ش یئاڑل

 ای رک ضروری کت سلب تداوم

 ریس نارود سا۔اید ما اکی وار گری اش شی سی رنو ایک ایق ںیم یش ےک ہیورامن ےن تم ...:رارفاک قوم نیا
 لول ورد تو لای آن نشر کف نھپ ےسایک تے رک لب ےس ےہ درا کل اخ ےہ ہضم روا اید رک رک گلے اکی ریل لا

 _نارلبا یک رے رش ییا برت ام



 میریم... مت ۱ "۸۳, _  نورظنتا را

 را اس لار رگ اپ سرب تسر ےک تکاب لو وفود تقو سا ایگ چ ںوسرطر کوہ وبجمےئ گر کرنب ےزاورو

 راقر قد 1 تببواایگارامددر گا ڈب کیا ۔اگاھپ رکھ ٹا تر کش یتا یخ پان رکشف ماورا اشد یئاھپ ےک ساقی اپ ہنوکں بج یک او
 ۔ایگا کاور خار ع تراقب ےس وہ مشط روا تاھا رکی ری ےگ ےک

 ےن سا سیمہنارکشےک تقن ا یئوہ تہب یک انے تساکروا یوم یھب ٹو ےہ رت ساوکیورامخ ....:کولسے ںی ریق ورا

 هر تی. هک هک لی کی شتر مک اف تقو سار یک س ا کے یس کواس و دتا ےک ںی دیق۔ایکہق دصے ترک
 نم کبک وب سفر یکں یی رھپ ۔ ورک یرادخ مہم یکن ا ںیہ نامہ زی ابرو باس لیلا دز اس لا

 رے دوادداذردارفم ناماس آے ے اے اچ اناج سج روا یش یر رسوا وردا طو رم ب ج ےک ات ٹراب رد ےرامہ سا یگ اک نے سیم

 عن مارتا تان ایکو دارا کی جاو ںوہنجروا سرک رقم ںیئاوخ کن اایکرد نیب مایق ےن ںوگول نئ انچ ںیہ رات ےک ےن کت صحشر

 -یدرگت صشروارواز

 رادار زط کدی ماش ککے روپ ےن کس ا ایک( ای ڈاک ب اذو ب عر ےک درامخے ہنتاو ا :ترش یک ورام

 راس تله تم رو یو ےن یم الا اھ واک والم ی السا یکدم روجر اہ زاب لاس کا ید لاک رباب ےس ماش کک سیم ےس ع یکے وہ

 اھت ایگ داره توی ربوده کس شال

 نر سک محب ےک اسلا لا نب ۔...:اناجاھڑ ہبطخاکن ولوط نیا ںیم ورمزجروا تلف ا یک املا لا ارواح
 ںووو روب ے ریپ اتر اکو دمو ن اکے سود باردا ت نفت یب 9 و 2 1

 سد لام ےس تبب وک پار وااوعڈپ ںیم ںوہوصےنچار خاک ما: ےک ساروا یکب لطداد ا ےس ورم ناسا لانا ف خام

 نایک اوب م اقو جور وااھڑب کے رکک نج ےس قاحسا ےک رات سی فی ہرا نان ید ما مرا دد ےک مرا دوط یئدرگرک

 0 017 ید نکن ی قاحسا ےس ںولمترو زرب ےہاروا ایک اقتم یم مقر مات قیقاحسا کرو تارف ےن عم املا یل

 الرو راک یا ےک حالا ییا بای واب دار انا تاک اسار وا اڈہ فرط کے قفار ےک کہ وہ تار فروا یک

 رواایکبقاھترکاپ ر ٹیپ ےنعنا سلا یلا نئی گو ناور لکو مرکل کے نیدرام قاوس رکا قوم ند ییا قر لی وماک راسلا یا ما

 لوقالع لورٹنکر ز مات ےس اروا لر کد زب لکو روا مدت تک تالا لا نلاےس تاتا اإ لس لاو دراز ردیقر مم

 ناک رم الخ ےنپا جن وفتسددنچ دعب اد مک اپ هک لا کس ادعا کرامت خر وا ایاوھڑپ ہبطخاکمانےک ہیورامخ ںیم

 ےک ساری لک اک انارکے دھو وت ےس عیوب یک ےس یہ وتل ل ت ارش ام ایپ ےنرکل وصو رخ م فرط ےک لس یم

گکےد تسلقوک روا ۓوہرو آلم رکو مر بک بس اچ لب اطا اک رفت لاوکی ویل وہ
 شه قم اہتوکں ویھقاس ےک ساار

 ۔اوہارٹھکک ناپ ھتاس ےک دار فان ۔ایکرافرکروا لگے

 اپ ےک یدرامخ نتادنکن یب قاحساہ کام آں یی ہنقاو یک کزپگدب تور اش املا اما یه ..:توافب یک تالا لا نیا ۰

 نار گاہ ریٹ ودامخایدرکنالعاکتداغب ےریدرامشرا یگوہادیپ یگ یشکوکع اسلا یا نیا ےس سا یار کراتا تبحاصم یک ادوار عم

 اھکت سل اسلا لا نبااو باتت اک ولور ںیم ب احلا نش اھت مرگیا نشم بی رق اوہ ناور فرط کک نذر صم ےئل ےک وکرم یک ام ایا

 دعب ےک ایم اکے ہد رامن ایک باہم او لابا تہب اسلا لا ناپ ےس ےناج رپ گنج سیم ستی یگ یل ٹول رکنا اس اک ا اگاھپ رک

 ایک ٹپ اح لیپ ےس ےک اسلا نا نمک فا اداره لذت کا

 -۵۴۷ل ٣ح رخا نی لنا رات عید ۔ےہ سا نفل اہی..٭



 مودرصح مت ہوم ۴ نورلظوئ اترا -
 رھچ ایگ لچ باح یتا ےک یک کا املا یبا نہال کرب بلبسارو ار ذو لام ے اہ ےک اروا ی دکور ےس ےہ قاد ںیم یے ساروا

 ایچ لپ مرکل گے اپل اپ تر بجوکےع اسلا یلا نیا اھت م بق اھت ےک یا لک کے یو ران روا ایکو مت کا اج رے بلع
 من کلکسیون پس جا ان شهر کس کدام 1ےس سا درا
 _ایگالچ ٹ یدےک کل ئارعا ےس

۱ 

 یر گا اسلا لا نیاھتاسےک یتاحساوکر کش ز آگ نج روا ںورڈنامکی ارگ ان سا نیوان یک ارواح اسلا انا
 ترس انار فرا شست باک ےک یقاحسا۔ایکم ایقر کا اچ یم تیبرگےک ره دری ذی تای ناور ےک ےک
 شون ناب ےن ناھا ےک یکایک زاب ریت هود یاس نورانی سافت رگ اد
 ایکم ایق یم لم ایمد ماتم رک برت ےک لک مروا ایگ چ لمر کل کے تی رک تو ےک تارک کب ناسا نیا یا ںیم ارک ش ںایتشک
 تعارض رای یادم گج آگ کر م یا یا ناو ہن اور ےہ شیخ کب اھت یک رخ یک او اح ا
 رک ٗٹخ یئالطا کیا اپ ےک یو دا ایک ق اھت ےن اسلا یپا نا ایگ یب فرط کت رکا شا تس اح اردا کدے د اف تسول ناجا
 فلوت ندرنچ لو لے اوم سا ےن ناوم یا تاما یک کے کراپ رہو داچو وم وسصےک ہبدوراخروا ےک رکروپکف رطط یکم اش کلم وت ارف ےئایدد
 ۔یگتیبارہ یک ن رکا ےک عرف یئدادم دوا ےنرک

 یا نیا ےک ہک سار آی فو راپ رد روا یکی وش کیتا یک لا ےنریدرانخ ایگ آں اپ ے درا رکھ کت سکیم یقاعسا :تسلگیکی احسا
 ےک اپ شی ردو دص ہل باق سا ارد ايم یقرپ تلرف ماشا ےن اک اچ انچایک ناور ںاحا ےک ےک کج ےس الا
 اچ ایدرک راس انا تخت ت لاچ<واایکر وت ارف ای دد ےن ملاکک یا ےک جن فیکق احسارکاپ موم ند کیا اھت سد
 شو روایت ار اکرارفب تار کس قر ےس لا واہ سنتر ی لا لوک لوک اس اک نا ےن ناسا لا نہا بج
 راد ده کاملا ابا ےن ار ات اید روگ نایب رذ آے سا ےن ناوم کک ابا م ذپ مایقر کوہ ضاح یم تسمدخ یک وم

 ۔اگ ےناجاھڑب لدجاسم اہ یک ں اہ در بطخ کم 0ےک ےہ درامد اایلرک ت یر ای وردا

 نولوط نج تارو اھ یک ب تواب ملک ناوم مدا ۵ رای زام شود کں یم ےگ تای یا :تسوع لیدر اش لوسرط
 شی تا ا تموم ید رامخروا ایکو ہ لات ااکن ول ن یھت سیم ےک ایک کم یوسو فلاتر کوم نم حلف داغ را زم ھتایلرکور صاحم اکی نا ےن 7

 اپ ےک ایز فرط اپ روا ےڑٹپکی ٹر ناموس اپ انی ددار ںی جاے یئوہہ لصئاع تخارف ےس ماظنناوکس نا یب سی ۔یل ےن
 اک نی ہبطخاک مان ےک سا یم لوقالع یکدعر روا رک تار ديگر روکش ورقن ارا زاب ےک ناور ومر
 دی نارو د ےک ہرا ایلرکہ رص ی اک ھ ی رنک يک گج تا ےک فک اص رای زام یم ا دعب ےک سا :تبافو یی ورامن
 انب نار اک ؤسرط فیٹ نبادعب ےک ےنرم ےک لا ایگ کل اتار كس اہودو ایگ یاو ور رکو یے ی کاری یک کیا 4
 ےل وزنعسے دعب ےس رکھھپ یب ۔اھکر مئاقو لاحہ رپ وسط تموکے ا نی ہرامخچن انچایدرگکن اور اپ ےک ردرامخاعخ یگالطا ےن فیہ نکا
 یر لوس ط تم ےن ےک نولوط یوم اچ تیس ا )ج کی ا

 بس اب کس و یوم نس نواوط نب تا تو کے ت الام ےک ندلوط نک کو نکہ ...: نولو: یوم ن. یوم
 رو ون چیکار الیھپ ںئاپ ےرجو یکے نوہ یئاھب اد شر قفس کم تو لای ہکس اکت سو ینا
 )تست سارا لی رجوی سراج 9 اید شاکی ہیرا ها ریزش نت لاک.
 بج زی روش سم نکس برج یه به درک دوس او تست یر راکش ۵ ٢۷ھ لا گرا جو



 ماس متر کت نورلتنیا رج

 ر ہن لداکر تا لاک شایکو اہ وکن ولوط نیا ےس تام اش ست وب لب لوک سہ گو هک فرو رصردا رزرو تاپ

 یکرورضوب سن رشت ایکس ا؟کتل اہکرخ آایدرکد دیش فرط یک وسرطردایاوٹپ ےس ےڑوکےا شی شا اکی لا ےن اک رک

 ای ذپ مایق ںیہمورواایمگ یاو وسور یر حب ےس ریہ ایک اچ قار رکڈ وچ ور طرواای ورکر افا ےس ےل ےن یوم یہ تاور م ےک ےک رخ

 کا اط وکر نے ا ےہ دراو ایک رک: وچو کر ڈی ہہ اچ انچا یگ از اکت دمی ساک کلاه

 اوہ ئاور ےس ہتسار ےک ومر طے ےک داہچ دعب ےک ےن مکس ناو داغ کیا یم ان بار. یتلغ اک ںی شے ر 1 ےریورامن

 دص ےس دا ایگ اپ ےک هام سس نفس کس رندر لوس ےنپاروا باہ او تالا اوہ شاد ںی ماش کک تقود ںی انچ

 یونان یورپ تاب ہی ںیم ںوسرطےے لا ریت کں وند دایزایوہ سوا ےس ایپل د اکب خار ایر نے تقخغشروا تہ کی مز مع

 ےک بخار رواایلر کفر گےک رکاواب کا وسواس بس ایکو ایپ ردوا لاحتتشاوکں لا ای درک خار ےن

 الص ارب کں وس لنکا بحری وسط ےل ےک ےن کرد شاکں وسرط وک فا فسا رک تا دا کدامند

 ۱ -ایگو+رسامرابودرپ تموکعی کل ومر ط هر نیک نیرو چ راوی

 دیر دم درام لوس نداد یا نه تا اہے ہفآ رکنا ںیم جانا دعب ےک تاعقاد نا

پ کی دال ءرنلارطت یب لگی درامخ یب تب رپ تفالخ تے ن اپ زخم الا ا... :یراردشر ور اروا ر ضخم
 مقا ایک ا

 نج نس اتخااب کد ضقتمفیلخ ان اک اک کپ آل اث یاں باد اروا یتروصباوخ یت یب یھبے لاتین یکے لام ز نپاءادعنلا

 یکی اروا ف تببوایدرکےسرضتعم یخ اص تاتلیس اما 1/1 اجناراد

 ںارواایکف اف ز ےس لا ےن رفتم اخ لو لاو لب تفت ھ23 ۔اید/ت خر تن اقلاراور گے د یتکوہ یت ف یر

 ہرا لو زج دام اشد عم ہتایح اتنکساکب ادو بعرےک ہورامخے قکنواییرادہتشر سااوہ وف باد روا لام ونک

 نسل نان شنا اقا سذ مق ےس ترم ییا واھ ایگ چ نشذیردرانخ ںیم ل۸... یب تموکعروا کیوان

 راقت اے ںی وا لا ور شین تاج اے ددا ںیہ ےتانہ کشا یئاسفے اوہ ےنبا مال اشک یکی اخر تیا

 کیاود ےنرص بان قاطو ھم بان طخر اکی درامخ بج اچ یا مکے رک یش لا داکں وول ان س انوار عما ےس اروا یک

 بدر اشنارود لا ارگ ر ط یکر یب ےس فوق ےک ناہروا ےگ و ےک اک ںوم الم ےک یاش ےس ا اوب ساری یو

نچ آل نقوش یگ وام قا یم ۔ایدرک زےسا ےن مالخ کیا تقو ےک تاررھگوسوک ار یم لپ ادا ایگ ؟ںیاو ے اش کک
 رگ ا

 ےب درا ف م کس اتم نان لک ےک سار کس ا اپ لون ورامنےن ںورالاسپ بج ےھت ےگوہرارفیک

ےک یرایقر کک وکناقرپروط کر فرواازاوڈےس تایطک ام ماعنا برشی جم تمواکردم ۱
 جب یک ادراک روف انچ ےک اباظتا 

 ۔ ےگ ےرامارفاددایرذ ےس ںیٹ ےس یم ںولناق ےس

 ےس تاشہاوخ فا شنا پا اک لا اھ کرم کک یارب تو سااوخ نب نامہ ہرامخ نم شیپ قو سج ..:تصولع یک وراش نب سیب

 وکں کول ناز پروا ےگ تی اپ تل ارادوا تم واک را ۔ ےگ ےس روتا سےک س١ گواےک مل راے ر اچ اک د

 ہدرکواز آ کپ اب ےک شہ فیج نب سن اه روش کس رگ وز آلت و یش لک داکار اروا تم واک کارا ںی ےن اج ید یھب اہک

 ن لای الخرالسپ 3 اوم فرخ تع اطا یر یر ابا اکت واضب ےن یادی شم بس. نقوش مو

 ۱ هدر فیت رد یئاھباک نینجا

 یاسوج فلک تم درج راس پو دنام یقابزاوڈےس ںوتعلخپکں وگول نا ےن رقم اخ لنا اک درامخ نی سیب



 مود. متل ۵۲ نورلخنا را
 گود ام ندا اب رم س نیمار دیر گ روایات ایریا دوا ی ےک نا ےس اردد
 : | یک ت ت اھقاو ہہ ۔ کت سجی پی ھا
 ناو سر لیکر چاھتا آں وسط لس ےک داچ پغاد مالفودرکواز 7ا اک لو کا وہ ن لام ی ی :ترواخب روارتف کل وسط
 ےتاجہ ےک یا ااید لاکپ ےس ےل ماناکن وراپ ےت بخار ت انب نار کسی درا نہ نورا ویا بجای شاق نہر طر حب ےک فی
 سندرم کس لس سری واوطون ے ام حرم شر و لر انچ یدک لاشه مان مالقودرکواز آےک رحم
 ےک اوہ ناور ےس رم آتم ےس اچ ایدانب فرو ماش روحش بید کس مدد ربا رانی دگر گاو کس وئرووک تخم
 بم اپ ےک ورود اچ ال باک هد دوم روات مچ ے خا م اہ دک ےس لا
 ۔ےوہ شیوہ ااا تاعقاد یر ےتنپدرکل اش سی تسولح یا 1 ےس ےس ارل ج ساعی دمروا

 ناب نر ما ےک ییرذنافاروا فالتخا ےک ںورالاسرسدحب ےک یش لاعب ا نورا بج :توکعی کف ج نب نب نر
 روھتا یک ا ورک اےک مایا نک ر وبا کیپ ےن ںوہا چن انچ اج ذ قاسم دز فوق تم نیر
 ہوتا ن نی روا یاب دا کشک عالصا کت سگ وار طمع الا سنا -اق تام وب لپ ےک درا
 رم فرط کیا اے نش هان یا کر قز روگ سارد ایک تروا یکم اک ےس یوا رخ ےس نوور نا ایکو دراما
 22 هد بسوورکب ت لاھ توی 0 ص0 لت روا ییر فار فا بوٹ یر صم لو نا
 رکن مس ٹپ تاق اد کک تںاہی کتک وکی نا سز یئوک کی اھت وشرو زاکف ناوط یکں ور نامی جی ٹوہ لپ لب بیج کیا تقو سا ھنر ع ےس باورم ےک کر ر لا ںیہ ےک کی
 ۔ںیہ ےک ںی اب یداپ 1 دم شد کما

 یتا واع اپ ےہ بد نکہ بکن ب کومک ایک اکے نوک اوہ اھت فس اک ایما توج داد ہم کید کد کں ج ےک وہ یے کروا
 لی بمونه لاک روا یک تیر خاھاوبادواھکر می اید بلاک روا ی رک ھی یک لا ےن ںوکولنا
 ےن لات لا یم ےراب ےک یا سی یجئ نھ یک ایکمئاق یھپل اخری ےن ںوکول نا ےل ےن رکوای ےس بقا ےک ٹوک ارب ہا اس یا

 : ۔اید بتلا وطموکم الم کیا سا سم لیا ےک اے یار

 ے ار روااوہرناور بناج یکہ لی ےس یں اہ در ایگ لی اوہ ہناور نامحضا وا امہ ےس راتو کاکا کک ما قلاوا
 نا نور آ اک اردا نیک اروا فیج نج اک گاور کک اہ ںوتوگں اید توکل اھت تامی دے ل
 ۔ےئگگوہر ضاح سیراب ردےک آم از ےہ نب تروصف یىی ذر عمرواماش کجا سه اقمےک ںیکول
 وہا ےس سم نارمونب ار زر لپ روا اوہ ہناوروکمی وک یک مارق فرط کم اش کک سے ین ہٹیغ اچ :ی ورم یکدطما رخ
 ' ومر آش اولا یاش ماش بحاص ی ارق ایک از بیر باع ےن ہفیلخ وہ ضاح م تم رخ یکرفیلغ ے وہ ےل وکں وراوسرار ہور فال
 لا نیک رک اوم سارق يک یزد لت بلعوتاس ےک ںویتاسدنچ ےپا ےس غلو ی آم اکت حعامج کب تہب کبار انچ
 تا ےک ںوجوف یبا. کب اکنامہلس نج شو ایگ چے ق درک رنز ں تاو سا ین غل سار ٦گ تے یئا ڑی کر مغلوب روا بلعح
 یااردا یما قوی )مرا اس نامی ملا ین افرا نت« ےس سیم نار صو ایکہاود ےنرمکک نج ےس یر
 ای لر قو اش بح اعدام نا وہ تن اکو کمار تحب ےک گن ڈی خرو تک م کک یوم ریس مٹ ام قم اید ےک جاو
 فرط لت ناف اراد تا ۔ےک یلایماکےن ہفیلخےت دہ رامفر گیت اس ےک سا یھب وطمروا دہ گا کد اور ترے اتا ےک ر کی



 مور رح ....رگج دل rar نورظنتا رج

 لپ هه ناب - لا اب ےس راب ے ڈو ی والی قمار مس ضرب کس اوہ راح یک نابلس رھ ایک اراک اور
 تارا ےک یک ارپ دایک درک الع لوق یا ید حت کمار تے تیر لی اج یرام ںی: رکی کن ادحب ےک سا۔ںیتاج ےاک
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 الام ےک نابلس کمک لیپ ےس ےک ال کر ل رہ تالا ےک ےس وہ موگو رلود نوا... ما کن ولولہ توک
 اھت ای اھٹاو ڑی اکو کس ساروا ےن کر نتت زاری اک موگو ت لوو کن واو ےک ںی ںی ےس اچانک ےس

 هام م تمرض ییا یر صعود تی نو میلا ےن نولوط نب او حاکی در نان...
 ےہ تط زاروا ایک چ دارخب تالا رادرکوم اران ےس نوش نت يا تیت وک ی یاں تسایسو مانا ےسا بجدحب ے۶
 یی بدع صور نا لس نامناسب الف سس مازاد ترس لا 1 دوایلرادیچ لو لین

 ےک اروا یکے آکر ورگ توکو تود یک ن واط ماش نمرات تسکین لا دل لابی لب
 سر ضاع لثت تفالغ اب مدرن بیدار ماش لاک لب کن انار روا ےک ےک کی رکات و یو ےک طارق یم اوور

 مکن املس نب گے او یک ارگ دخاپ تم :رکپ ےنرکددد فی یک ونالسم فل فی انچ ....:ہطما ارشروا ناممہلس نج ھم

 راکت 7 ایل ہلبقم ےک طمارقےک رکب ترموکر کشی اش یخ انچ ۔اھت ٹو شروا مہا کیا شی ور اسم یا لون نارو ب ےک ر

 طما رت کت انے قارا زیا کن اوما ن اتاما ایگ ید لر رسان الو تساوی ام کلات مارس
 یاد داد خب تالق اراد تیں وی دیت ناف یلخ_ اوہ رضا سیم تمدخ یکہضیلغ ںیم ہقر ماقم ےک رکرآرفرگت بیس ںورادرس ےک اک اش بحاص

 لات اسکای f زی رعت طا رقی تو یخرداوکمم اش نان مل ں2 یو ےس د توم ےس ازم كارا غالدخإ روا۔ اگل

 کس دور )اپ یاری مکس اچ یو بغاچ ماش گن امن رک ادب ےن یی. :ہلقمر صماکن اداس نیب ھم

 وک ایمدرکوہ تصخر ےرضیلخ ےن نامیلس نب ھشیانچ۔ےگ اطع بت تا آروارزو لام کرو رض ب اکہ راشااکی گاورھتاس ےک اوکپ ورک یا
 اکا ےل اار وازی رک ی یھ تپ رپ لین ۓایدد کا کہن اور فرط رب لوس د تیبادہ ہی تا سےک ںوزاچچ یج ام الظ کا کج

 لادوا ۔اھب فرم یکم اشرکن نامکک اوفا یتاشدوتروا ےگ ڑپ یم تبضروا یگ شم لا ےس سنا یاییا ےن این انچ انی درک نا
 یرھشکوج ےن یلامجرددہایکم اپ ےس نون یک نال ھت امو ور ڈاک صماینہپ بی قیس صتقو سٹ اندر بمب یر وقت

 لس لب ناصقق و توت مگر اش راس سا یکتس اوخرد یکن سار وار آل اپ ےک نامیلس نج اھترادرس یٹرگیئ ان اکل راک

 2 ا باق تر یت اج تا ےک حور ےگ رک نابلس کے رکو دخ! ےس یکی ناروا ےک صم یک ایکو

 راو داپ ےس ےک ےس کور تف یک ہم سم رکے یہا زور کیا ناروے کج ےس قاقتااوہ ورش گہ لل ...: توم یک ن وراپ

 نایاب لار عب سن مکس وراپ ۵ ید رل م نک ناچ کپ ےک نا ےس ی اک رت کیا اکی زخم یکے یقاظناایگس اگر کشنلوہ

 ٹولوکں مے ایکو دا وج کا دےرد مکی روا ےس د تاب احناوکں وی راب اکو باحال... یے سیب تا ےس ا تم واک نون عاب

 اتم لودر سار یک رک ل وص ےس لا دو ےک ایا راد ب اسامی گم تاپ کتاب نچو

 دیس پکن رکب لار رک تم تو نا توت تل چرت یر اید + اچ بارش نوم اک ےک

 رع الو باک ا ےن یدنکت اب یجب ۔اھت سٹ تلاح یک ن کتو یا نادرا ردات درک ذ ےس یری وراپ ےن ناش کے را ۳۵ رزم.

 ترا لار مع حس لیمو نا« تی درج اپ ےراوہ مرت چ اف گیٹ باک... یک ۹۶
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 مور. rar ۱ نورلظم مات
 یلدا ار کرب طے ناما ناف الا ےئ بس نا ایل هروشم

 هرکی اونا سنا ای دے دانا ےسا ےندھشاجیکممانہپاکن کا اپ ےک نامہ گے نا اچ :لاوزاکن راطوم
 دارقامرتسوجوکن ولوطونج ۔ایلرکض ڈر وااو لقد سیب صفر کوا نامل بق کت ساخر یکن اے کد دعب ی ںورڈنا سیاره
 ےک کر یر گے شپ ماشوکن ولوطو مارک لس لم و ۱ اور یم تمد رخ یکفیلخ ا خاک تراثہاید لاڈ شش لس رفع
 کے را یا ےس الا ار یوا تاک نا ےن یک غرب ےک لا کلین یکمھچل اے یت یھت ےس امی ند اا
 گج بسی انچ ےس ےہ رنا ےک لک حرم کیا دورات رک ب اہ یقرشمےک مت لش توک اہ ےنپا ےن نولوطہوکن ایدرگدواص
 : _ایگایل ٹول اف اطسغروا ےگ ےل اڈر کہ اس کا

 روا ایک دارااکی جاو بام دادخإ تال اراد ےن نامیلس نب ھش قو سج تواب یک هنر هرم ی 1 7 :
 نفت نام ین روگ ای رشوه کس اےک ر۷کش دیس تر تسموکعوکل ا ےن یہ فیلخ
 ہر تس نامی نت مگس لاافقر نا کن وات یر i یر 0s "فارطادعب ےک سا. سس یر مم ارا
 رر ےس لاخ ےک ی کیک اب رکی ناراود یا دایک تاور تست کا هاو ادعا نیش ون یکی کراتا ی رموو خر کوب
 ےس یا کو )کافی یاس کن فیاض اچ الر رب من روی بز شرت ایزو دم

 ںاوتروصام ھتاسس ےک تعا کیا ےک والس من یرمارپےت دلادرہ ےک روف لا ۔-یکدش اور لی نامی کی ٹا رب روا( لاک
 5 رف ودر لوک بورد ورد 7ل مرکٹ یو اہ ودر ھی کک اھب ےس کتب نادیم اش قومی لر 2 ئ۲ رام
 یہ بیعت ور کشی داشروا ےک کا ھپ ےناو ےچ یاب ےک ےس ام گام س تہ ےک یی صلی ک

 رزین هک سرخ نکا اخیر شورای بنا تس کشک. 001
 داد

 لئ نک مان ری وک بج رک ا اور ےل کر صم *رک مطا کت سل شیو ےلپ ےرتاو ںی یت یخ
 بود جزا تفاوتی لوس ںیاوک ٹر کا کوکک اپ وا ایگٹ ول باج وارغب اے ایر فر ی روا ےس وج
 ۔اید لاڈ سیم لیقوکں گول نا ےن یخ ادارے ںویتا ےک ساوکی ےکانینانچ

 اکو کی ار ار دوا ایگ آیو راپ ودرع” ۹۳ف رن یو یسصیدب ےک تايقاو نا ۔.:یتافو یکیشون ی
 اگل نرمی ارم اٹیباکں اک یک ادعب ےک ےن مےک سا ۔ایگر کل انا ےک کے دهد لپ کس تساوی  نابعش
 رو لاش ایدرکر مت موی رزرو ارم آے لا ےن اش ڈیل... .ترموکک رم یک نرو صبا
 2 ها فس ید ایر وای لا ماکو لات ات برخي هاو درک اس یورو سم
 یاس گیتار دن اه فرط رب کس لااقل یذوام لاس اچ انچ ۔ایکہ ادررصم لو ہارکے دا وک
 یل سنا رکی اتوا کا اطع تمولع نس کب خم وار صموکس الاول سا سرت لار تقالنلاراد جیک ایقاد ناا
 ےس باج کی اوتو اورم مو گکوکں ا بج نان ات یک ایتقا بلاک ارادا ھت اوہ نکہ تدالخ تے رزق وج ج شوي
 : ۔ایگایکر قم بت اناکس نام دامخ کوم

 ی لر طا وک کالم ۸ص رانا لو رج... سام شان r کشت اب.



 مووصح. متر 6۵۵ نور رج

 ا بناج یکب رم ودب روا کدے تکان ا ےس یا کک کج ںی و: ںی اڑے رک طکن ..:يلايماکی مات سوم
 ے ںوتشک e زی کتک 0 ہسماغر اسکی الا رضا یار جت راے ید ہماری ا رب ادب لا

 اب رگردب ےک اید تسلگآن اردو تي لاک ری داغ ڈو ما ڑب فرط کر ےس ںاہ وردا یی تاتا ئل

 همی لپ هس 1م رضا هاست ست لو شوی فن کج یر حبس تو لیدر پود گیر

 ۔ایگ آل ئاددادقب مداخ سومیرواایدرکل وکی اکہ مار نامے پا یم مج ےک تسلقن لا ےن ید دوا دیبع نس ےگ شیئاو فرط کب رخم

 اکذ نوا چن یک ا ےن ررتخیقیلخدعب ےس اپ درومام بدوطےک ا مرم وک یر زت ن یکی ییا: کزن( یر اذ
 و تروک یبا ںیم چیک[ ات اہ راترکت سولی سس رے کتو لار چ انچا ھنر عموو ںیم ےک و داب فن یکن کروا

 ایگ لافتا لاب

 رص وات راپودوک یر زف ن یک روصتہپا سیلاو ےرصمتموکمیروئاواکذ ےنردنختذیلخدتب ےس رعینپک ۔:یگرشیوگہرابدد ایک یرزخ یک

 ین جا نامش چاچا یک رت
 وہا یا لو الا عر وام ۔ ںی کن اور مع وف بناج یکر عم ںیہ تاک قلا یی ذاکر... لمر رم مات

 ہپ تاماقمرواددالع ےک ناای گو ٹیاقرپ نین مشارواورمزج رکےن ےس دیعص نیم زرسروااھڑب فرط یکر عمل ارپ اروا یہ رنک م اتا

 ۔ ایکن اورایک ے رغ کت حعاطاراہظا ےنہکل با۔ےھت شتر اوج و برس ناجا یک

 اینه مس لات کر یلدا هک اش عفو نم ساب ستم... رع یک سومروا مارا

 دوو لک شیب رد پک ابا سوت "ست فر لی لاو سدک اقا

 رازی لرد ےس کا ےس یک کنارش کس یا قید ما نت نام اھت لت ںویتشکی او ڑی
 یک ا ںیم ھا ےک نا اوبا بر الآ ےک مود ر ھت نر هژپ ںی ںایزشکں ویب ںیم ے زاید اکل بات
 یت سکو ڑج ےک ہی رفاروا یئوہ بییحل وک ڑی یوم طر حب ےک کج ب وخر وا تت اوہ لب ام اک ں و ڑی ںوڑر دیش هکر واچ کاک

 زعم یددیقوجایک ایر کر فر کوم داخ نابلس ےس را راک ر عم ےس ےئ درکار شخنٹروا یس ےن اڈرام کلپ روا. ےئھ ےل کار کیو آے تہب

 یا کمی شلاق يک بیر لیتر رب رج ایگ ید جد رقم

 ادرک موکت لب کا قع

 لی کوہ افر صحاڑ اکشے س سا ےس سب یں وھپ.:...رواہو سیم ےک اتال نارد دے کج :بابسا ےک تسلی یکم م اتلواا

 سام ی اور سم نایمرد ےک لاس کا مم ساتلاوب اوہ ںیٹاو کش یرصم ایگالچ ںیئاو برغم مالا وار کلی او لم ںوڑوھکر حب ےک

 ہاہکک تک ںاہی ہری صمیرنروگل سکس ناز یا نی ںیہ ےک ھوا پ کاج یک رمن کروا ایگ 1لباودارخب تفالق ار ادوات

 ۱ ایگ یک یادوی ٣ یر

 صد شکار اچ یک طوع تم واکر تسحب ےک رپ یاب لالہ وک ب ب ھا ےس رر ف یلخ ...:یرنروگی ک لس نہ جا
 ۰ روا لک یارک ی یک لار وفر کچ ین رعت س ییا لورو اع مو اوہ رر تم رع تمور کرت یکایک یاب ںیئاو نیم ںیروچناپ ےک تموککروا

 روا یر جت گیرد کن لال اولا ےہ چا ے رز یف سیم تمولع نام ےک سا۔ایگوہ لاتا اک اوگس می سا لوالا بر ںی ومن

 کی آ ا دفہ و ہادی یا اطمےک یکراذع نیا... ےہ ریس ماع سم سن یا یج ۶+۳ اد ریا نیا لنا ر ککے یان )حلف چاہی ٭

 -ھت یقاب ندوراپ ےک لاش



 ا مشل ۵0۵۲ نورظى ار اج

 کے اهن یا یاس وہا تاور ایک رقت بمان ےس باج یکن اوا روا گورک عع توا تس یک ں والم ےک اشاره رم

 کوا لس ںو ر یگ اور علقوا ےن ربات فیض انب نار کر اب اکی اج کی ار انچ و7 تافو لر ضمن کم 1: میل
 -یا۔اوہ بایقترپ نیب ےس یاد مم ترا کرنباڈنج

 یش ایک قم یلدوک ن کپ ےس لایک اطع توک مس ٰرایددکنیکن اما ےنرہاقفیلخ دیگه پود ی لک
 رضوی ۲] بشر دارن ین ابن متری اط تسک خط ارو لب شاد اب کس تموکحی کیم کیا ھترن روگ

 یا لب بقا شارو ایا رک لکسوس یار یلفر ایگ ا ورک ل ورح یمرخ کس وین اعراب دا لا
 ںیہ یا ل لاک ے تموم ےک یا ماش کک دعب ےک کاپ دروب ےس ی اغ1 وقتا روک کتب کیا کد ت زاما 0
 باکس ایر اک

 سویا چن یک اروایکاڑ کک وادب ےن منتمالط ںیہ بے 7یت ثب ےلھپ پر کذاکس نئے ارم الار ا ار نھ نار نیر
 تیرگی ایا کو رپ کاللادوا تان اکمےک سادادقب ےن من ایگوہ لپ ور ںیوادفب روا اگاھپ کوچ رگبار نایک نم
 1لباوءارقب بس ب لب 5 ایکل ٹا اکدادن یلاد ےنہفیلغ یئوہہ غور تباقو طخ کہ روا قیلخ۔ ایگ کل او ےس
 ینو رع ور تا رف ل ر طے یار فیل یلرکروظنم ےن فلا قبر فوکس ایک اپ اک عر کد زار نب یکم نہ ھر کان
 ۔یکاط وم تموکعی کم سوا نی رسوا تس اد راوجو ب رت نا ےس العوج روا( انا

 ۷ رب رهن سرکار ج لاو روااوم ناور فرط کن ال نا آر نزن... ماش کار نام
 نرده توک نو ںو نا- یوم شاق ناروا اوہ ناور فرط یک س ےک کات ںی وف لب خار یکم وع یکم اش کل

 کد یش ۔اھدب فرط یک اےس ےدارا ےک مروا لاکو شو حس .ضق ےک سا ےن یار نبا۔اھتر مر ت بقلاکس نج دیش 0ام
 ھایات رنج ی ے ےنوہ درش ےک گنج الا تلف شش شرم السر عم ےک رک ار کشل یخ یس ا
 ے نانییظز لیں یم ںومکےک ناروا بردن وکر کر حا ےس ںویت ےک یار نیا انچ اگ اھچ رکا کت رس ت ٹل ےت ڑل۔ اھت ایداھٹ سیٹ
 رن ےک قت نار نا نم کاھب ےس یئاماسدرس ےب ینا بسو ار لاوبرو آل تک اچ رکل گنے ہاگن یر کشا یشجادحب نا« لاو
 ےد لئاف تساگوکں ولاو ےن رمکبقانےس ںولتروز رپ ےنپاروا کک نج ےس ۔رشیارکل ککے یش ےن آر نباایگمنہدنزھتاسےک ںویمدآ
 رواج یخ کت رزمروا تی ز خوا ایکن اور رھے تا ےک ارگ ٹی ےپاوک نیک ا ےن ناار نایک ماکت کر عن تارا کد
 * روپ ےک نوثو تشکم ا۔اید ا ںیئاو ساپ ےک یار نا پاب ےک ساروا ید تحفے ا ےن دیش چن انچ اپ لس رب ےکر نوا متازمکا لب
 راس تراز ی اچ وس کیاروا اج ایکر اش ںیم ںوتالعےک ریشارعزواہ رضتقاکی ار نئاری اش یئوہ تیل ام رر ا ناپید ےک وفود

 ۶ 1 ۔ے رک وول ار نا ریش ادب

 مک کہ ات نم وہ بت نا لا ناار نہار وا یگ کے دیا تمولت اش کلم ےس ہنامز یھ... یاو وارغب 71 نار یا
 کی ءارمالا یم ادب ےک ےناج آروااھتایکا ایه ےس ماش کت ےسا ےنیقنفلخ ایگ 7ں یئاودادفب ےس ما کت نا ناروا ئی ےرام کدی زب دوا
 تنا راو یار نیا بج روا ۔ایکر رقم انوکل ا تم نب رحا نب یکن وبا بابا ماش تم نچ ۔_ایامرفزار فرم ےس باطخز زعم
 ارگ ادوا کل صا نہ فالخےک اذن ناتو لایق روم ییواحرپ تخالخو تود کوج نیرو ر ایی وارغب

 1 حنش ےس اج یر شاریعپ ( ٠٣۳ے رص الو ) ب انکی کر...
 یک اقال ےس اے دیا اا.



 مودم... کرج roe نورا را
 رس تے س -ے جج جر

 ای تاب ملیت اساس کد ریز یاس انا آپ ہللاقم ہورگاکں وسو ایداولاڈ لیتے رک

 هچ سد مچ سارا ناتمام رک ایی کوہ تقوا نہرو لغ

لوس سارغیخ انچ ۔یئوہ ت قال ےس یت لغ ںیم تی رکمماقم۔ایکہناوررب کی کی تلف مذکور فیس او
 

 فرطیکق شاد وف کک دیش تو سن چین دہ ےک ها کل وک اد نب ھیلودلا صا عب ےک سا ۔ایک ]لاو

 ۰ ای باغ یا سویا یک ناور

 ایر تس کاپ ےک کار نہا کپ ےک العمق ےک لولا ان ںی لو الا رد کلاس یا. :ہطقاکرصانری یار نما تاصوبقخم

 تعامج گیاوکل تام نب لول اھت عروہ موق ر رشت هارد «شتارف نا رطل# یت ےک ناار نب رتو

 نما لابی ذچ اولا بجر دا دعب ےک کا ایک اور ےس ےک ےن رکض قر نور شناس تاک درک

 با اب نا اچ کس لذا چنا تچ یک اےس تع اطا کافر تساوی

 0باھا مرق فرط کہ لع ےک کپ ہفوکومتا ےک یف ایم اکروااوم

 رند ساپ ےک نادت روا ایگالچ لکو مرکوہ ضار ے نو زرہ ماریا فیفا ..: یک کر شا کفیل
 نت دبی ب عاوہہناو شرم دیش چک فا اف کت اقشار رام راگ دے لم

 ری و اب سنا ام تبار ساق رگ بر نات ریس

 تسصاوککیکب لعرداایکرومام ری لام ہے کر عکس اروا یک ی کازغا ت زدم ےس کی اے دیش نل ےس دیش ایر ی بولاپ آں باعریطا

 ۱ کدو کوم کاپ

 مت ر قو سا یقشڈیلخ ایک وکف رط یک قر ےس بن دیش و یاس مر. :تاقاط ےس ہفیلغ ںیم ہقر یک شا

 اسم موز هل تیغ کل تام دامن نر کس سرا قفل یاب تبم نیش

 ےس کا ےس یت فیلغ کوچ میکسر ی قرار تاک یر ریشارھپ نایک انا ےن یفیڈیلخ ید ۓئار

 ردا- گن لوقتساوغرد کر ریا ے جو سا او یگ آب اوج اکی روظنم یا ےس سا کس نادر تا انپاک اپ ےک نر ایپ

 هوا فر طعم ریخت ریو بناج لدادخغب ے قر ےن بم تفالخ
 ای

 رداھگالچ بلع ےس ہقردعب کس گاو نام بلاک نوری و نا گور فیس. :رؤآاکروا لورلا فیس

اھت دام کل اوج لی یرادرس یکروفاکےک رکا سی وفا ارکن یب ےن دیش ایکغ ر اک کک رک شق رب سا
 ماقمچخ انچ یکن اور ھتاس ےک سا 

 فسروا فرط کت شے روف اکۓ یگ وہ ویب وت دوخ ا نور نکس مے رسد کیلو لّجج تورا فیس 54 ر

 روا ا قمر کوم پیو دلا فیساھت یکم باع ےن ںویمور نام یا ںیم ےک ا یکجا ترک امور

 : ۱ : -ایذاٹلرساو بان رکے د تسول ا

 کک لپ تان نشدن یا شویم ما هر 7 :تسویروج وات افو کر شا

 ااا مرت فرط یر سے ن ےن روک این بانکی اراک و ٹن کیا سا 3

 phar جں جز. ٠۰
 یر سرخ

 فا زرد وہ شی سلا ذو ام تافو کری قباطم ےک اے شد یش نا لو ر سر 0 لت رابعروا ایک رے تک

 اپس ب لطم لای نا بری مان یب یی کیسا ۹ل “ جورہ ظلم وا چے یقزورھ سم ےنوہ



 مور یخ ....مگڈلچ ۳۵۸ نورلف نباتات
 ۰ رار ےک ہرا کب لع کک تد کیا دج نان انچ ایک اپ ور رج ےک رکروہوگا رد لو دلا فیس اید تیپ نشے کد ایت رک رقیب ےنروج نااوہہناور فر کب عر اک بت رگ ےن ہلودلا فیس

 ۔ایرکرار کوک ہنر ک بسم یلص د ےن رفخ اوبا وم اط تمور سوگ فضا یورو یاب رپ تست ںیہ کیا دیش زر ین انچ آوار ےک کر ومام تم یک وک 0 ری نب فورم یک دیش زد دداایگالچ نشزروفاکدوا کی باد فر رم ےۓروج وناروا فرط یک بلعذ_ ورا فیس انچ یو یم موج ناروا لودلا فیسدحب ےک لا 3 21 کرج ولاروا ل ورلا فیس
 لای تموم کرب دا کیت نر وکر ج ونا مکا قلوبا رحب ےک تر گیا ....:تافد یکی ٹی ئاھپ ےک سارواردوج وفا

ul °یکم یک لی بیان کس دار یت ایی اکر وج ونا کو جوا رعب ےک یار الا ورک درہ ذی یکن ای ےک امج ے اکنون ادا ناتا ےنپوس یر ھت یکے لاگو لاک  
 رو کب اطخ سا ےنروفاکایدباطخ کداب اعمال اع ت مو کن م روا مامور صم ےن فیاض کل ےس وہ راو پ هل ون کر ر رزم ریو روا ای درک کهن روا کرد پا ےن را ئاپ تافو ےن ریخا نب یک یاس ....:تیب الو راکت انو یک رپ
 لت فاو حرط ینا ےن راوطا یک ایسروا تالا کیا یگروااھت ےس کولمہدرد آر ئی یاب کلام اک رازو ناریللک ارف نی لضشاوبا ایک
 رج یک کو دار خب نار کروا ایک یارو فت یز اڑ کا مے اے برخ کام رغما اھت اتہ ر فخر عسا اےس لاتا
 یہ تافو ےن ساسکک تں اہیھت اتم یک روا یک وہاوخردروااترکم اعراب دواش رب ےک ےس آی ےس امارت او

 ےک سا یک ینا کس ها نت لاس و یئاپ ترخ آرفس ےنروفاک فک ویو تم الو یرماروا تافو لرو
 تافو یں اچ نانچ اھت دی رخ یر ای دوراھٹاوک اے ریش اھت ید آاکگ رہا تیار نارمل سکس فرط یک ی ضیا اچ لا وداع

 زل تم واک یکی ا یر نب ادب کن نکا تیک نادر اپ تموک یر یه ین یج ارکوہ عت ےن تاب نیا
 درس قبر نیا توک ناک رع ایک وز تار نا فن راشد نا رتچ اچ ای راج ترازد ارم رک ترفند ( اھت یل وم ااداد ےک ساا) لوجی رادرس جن وف اوہ مم
 رک قو ہاکی لفص 9رپ جرڈنامکانپا ےن سات اوہ غراف ےس برخم زانی ما بج. تان کوک یک وت
 ے قرروا ناب مف فرط کر سنا سر جات هک نا مرادی یواش ایئر ےل ےک

 ےنرہوج ہنانچ الچ ھتاس اس ےک کا لو یک اقام ےس یا ےس یا اھ رک مک  مالفداز اک رم ) را لب قر تقو اار
 الر کر رص ی رم کدام فر کک N ر کلات کپي
 جاق ںیم تارے( شویو )رنو ےک مہ نشا ٹموکب اہم اد لام ےک ناز اراک اولا رک ی شوے 2 بل رس نا او تلود لاک سرو ینا ییہ ےک ریشا نب یکن بجا توک کراں و نا ہک ی
 ۔ےتاجدُب غدرشروداکت سونی سود کیارواےہ ی لاج و مھش “ےک تاود یک یب تاقا سی ۔ایکہناور نادربقےھت امام روا الع

 اه لار لی ناز اش نان اب شوی ..فاضا شنا تام ناف نر
 ےن رک مشکی تک الف نم فٹ مکر دای باک راتب اقم ےک پس اخ ےس صرف وا ےل ںشرصن کل تم
 عکس نایب لت تالاح ےک نکا تایحق اد ریہکا یت یورک تش زار شاکی ماودو تموکع یک طارق ےن یان انچ اکے ےک
 نامر ی ی کا یک ناز آنی. ےہ یش ںاہی اکران... 9 ید لا رات کر نی سد ملا.



 موورص متر" ۱ ۹ نورظنارج
 یاب انس جم ها 86

 اجزا اکی ار لک کن ارتب حب شییرکبراید ےن ںوہنج "نادر م یب تاودرابغا
 روا لم نانا کت قم ونب موقعے ن مچ کج تر کرم نکس اخا هک ناتو ام هک ناو رم تست ار بسانم

 .ح ترسواک ی ی لات لیتو و یک درک ال و رک ےک ترمواک کن ار توتو الام سین ادم صوت

 ےس ہنھککےک تااحےک ںوتمولچ اوکورکزتےک عا ےن مے بو ا ںیہ یھییگج ںیہ سی تاون چي اش کی اروا ما

 دن تسنیم ی نولوط: تموکوک ما کس نادر مر اپ له ترا لس یورک وم
 _ںوہ چوت فر طی تگ لام ےک ناورمونب تموکحع مہ کے ہ یب بسانم با یلاحر ہہ لیپ ےس رافاےک ےنام زس نادرھ

 تینا الا کے اہک ضرایب قو نت نمناک ره تام درد لیپ مت یورو ۳

  بولخموکی درکواپ ےن مھلدرخ لپ یوم یا کی اے ںیم ایت لر کز ت ےک یا رپ رایو روا لکو ایت ںوما اکی درکن اذرم نب یگڈولا روا

 ویاروا میم ربارہ اطوبا ۔ یکم یل آل اچ ےن ہلودملا فرشروارہلودلادضح ںیم ںونو یا اروااو می وا کانپ رکاچ سوارک1 لاج یدرکواہ اپ درک

 ایم افت مترو نو نار انچ ےگ وہ لع قرتام ےک یلایماکں وڈودرواے للو نیا

 فرط لمس کت سرد لب ام قد تقوا وہ ایپ ال گرگ مک در ےک : تروم یکی ورکا

 پات اتا نا )ادرک اخ اک گن ز یک ا یش یک کج ایم روا کد ےس د تسال کر ھی لی وک ا ےن ہلورلارصان ناروا

 ۱ ۱ لوس کلا

 اوہ پا کلر برکناری نورمن لبا ئاج اک ڈار ام یدرکراپ بج... اورم نب یبا

 هرکسی لا لس لوح تو بغل ۔اھتہنازمنروا بارساو اراک یورو مت لاو اےک یٹدرکواپ شی عقل ا

 -ایرکن انے( ینامل) ندا کل وسام پا ایکو یفوتنسمرپ سوا اوہ او یم ملی ایپ ےن ںومام روک

 ابا تقو ساید رپ امت چارت لو منت یورو رپ ییا اکر کرا اتعب ےک ا

 دم آ تو سا ییا یکی لا نار ن ارب دعب نودنچ رپ دے دتسلقوکل وفود نئا ےن سا سیب اھ ے وہہ نیر ورصاو کن یر افایم

 ےس لم تمولقی کس ویئاھپ لوٰفود ناا ےس سی ید ےد تسککں وب لود نا لا برم سس نت اھت فور صم یم ہرصاوعےک

 رصد لول زا یش | یاب ےن نر اف ایم لئادوا ایر کپ ںوقاع ممت ےکک یاروار کیدای د ےک اور نج بار قوم

 رس رضا ہپ نارکاپ قوم ےن ییا لک فرط یک ار حص شا ند ےک دیع یدےد لشڈوکنا ےن یل سش ياا

 در شون اروا ادا رک نب وک وزراوردر کد گنرہ ےن ییا درک ںورثٹوسحٹ ولرکس فیر پش ےن رارکا دار ےس اولد یکم اپ

 بو ھ7۵ +تاحتادیب ےگ لی ھا ھوا کولاود سوٹ اید کورس ےنوہ لقاد

 ےس سرو ۔اھتایکع تس 0 لیتر ورلا فیس نج ہلودعلادحس ےن نادم نب یگ. :ںتموالعیکروصن روال ا اکن اورم نب لگا

 نر افایم لاک امیج ےس رک اید گرا دا یگپلادابمکےک ۸لفی ھ رار ےک آت ر آم آے س بطوا ر کف از

 و ارواوتب فری اے وہ ترک واش نره رو لار یی شی لیلا بج کی و ےس ار دای دکر ایشو ہوں ویت ا ےھت ایک ت ےک

 کا ےل ا ےک لج ل یک ےک سردار لاک سش م یں وول نا یبا ایکی ایا ےن ںوگولنارچخ انچ ولاڈرام کرک

 02 0-< نارد ےس ندم داد مسا قع چنان ان( ام رکن لاطم ےک نام رم )کاب رک ساک اب ےس کرک ب نادری ۰

 اقا م اناکراد س7۹۵ شا لا لر... 9-یک اکو دلارستسب ی الاس نبال ےک ۲۸۵ سد ل اکا طرق



 مور... مد م۰٣ نورظن مات
 اریپ مٹی تر افایمنروگے تول فرط یکن نشر افایمدواے ه:عس_یک بار اید کی ےس سرخ کت ریعف ر طط یکں ودھتااسےک ناروا لراارس
 ۔اید گور ےس ےنوہہ لئاد سیب ش ںیم ےہر 02. 7 اش اوہ

 ۔ ید ے د تاجا یکے وہ لغد رشیک ا ےن نر اف ایم یگ ئاھب ناادرم نج وصنڈپاہلودلادہصدحب ےک سا. :نادرم نب روملا
 ار فنا یئاھب اک ود دہم دعب ےک سات لا وک را کم روا دو عیار فر لر شور لاری
 لام کیم واچ جک 0و رسا ےروصنمبارخ الا راترک کت نددنچاو* یک ا ئل ےک ےنرکاڑ کج ےس
 مد نیا رام کن ادر عن ییا ےن یم ید رکے تمد باا کین یی اروا ر ےک ضخ کک وفدنچ ہللادبع ارپ یادم اب مت م
 نور مک تم یک ادوا رکے اودا رہ اونج تک یاوہ ال ےس دانش ےل ےنپارواایلر کج رپ دم آےک رکا ورس ا
 لو ترش کلات مس ناور ا ھت لم تمدخ کک ول ار روم سرو مور اش را یو کج تا
 راک ساق يکي م ات یم نیر افایم سم تام دای یا ےنہلوددلادہم..:تصاوکح یک نوا لاک ورللا ورہ لٹ
 ین رفنروا ییا ان تہب ےس ساو لاری ید یرادرس یکس لوپ ےن ساوک نج اھت مالخداز کیا اکس اھت مان اک موا یک ا وورش
 لودلا دہمواودرشرکاھ اگل ےن لاڈف گو غالطا یکل ا بجو کم الخ لسان انچاپدزاب ےس لاخ ےک لاہور رٹ نیا اراک ماا
 ہلورل ns ہد رپ نکس ےک ور ہر لودلا دہ ی: ںوج :ایالپ ےب ہناہب ےک توگژوگل ورلار هو شور فید لرب ے ف طی
 ۔ےاک ھا دی ایدرکادج ےس ناکہ ےک

 دیحیکے کر ما سا اکا وک وکرل ناروا آ فرط یک ں وزیز روا ںویقار یادش کل دورلارہ۔.:ہورگروا لودلادہ
 رگ ےن ہو رش اید لوو زاورداک ی لق یش ےک لودلادہم مقام نامه لار راد سوم
 قمر ناز مکا مس اھ وخ یم ںووف سیا ۔ای لب ےس ہناہب ےک ہلودلادہوکں وراد علا
 ورم شتر لیگ رپ حک در تنور با کناف ھم سالہا وخخ انچ ....:ہلودملار اورم نہ راول
 آپ ناو پاپ ےک کا ےہ گے اس ےنپاوکل اردای اب کن ادرم نک ھٹبا ےس رکی ؟ٹوامور نزرا ےس یقدتسار یت یک ےک
 هاچ یک ٹپ تمولع یکن ازرارکو ہر ضاح یم تصدخ یک ا ےن مس اظاوبالوخ ھت اوہ ارب ی ویب ی اھ رہتے ج یا ےب ےپا شو سا نام
 ےک ادد ےنپا ےنپارپ ہمان فلع سا ےنرہش نی ًراروا اش یئاھٹا فاع یک اصاو لدع کاپ ےک رہتے لاعب ےنیسا اس ےک نپا ےنرھن
 رک ہلاو ےن ںویمو آنا ےک ہناور رسا یئد آدنچ نیل وکر ھضولا ےس ننشرافایم ےن ہدرش ایلر کف رپ ندا ےس یگوخ تیاہن ےن 0ر نوا چٹ انچ
 ینگ ورش ت فلات کی سوک کرک گوہ نقل ےس لاوود رش ایکالچ نزراکاید باب

 کل ا کت تر کیا ایک یتقا بقل و لاری رکج ی کدی مات ےس روا ربع تاون. ضعف راد کر ور لاری
 ےڑوھتی کہ داران وہ ضاح لم تمدخ یکل لا ےن ءالغےس بناوجو فارطا۔اھت تری کین حب یر اتے لوف لاک راسو تم واک
 سرد سم یکی یئودز اگللادب دبا ےھت ے وہ ضاح لم تمدخ یک اوج ءالخ ات ناچ انچایگو ی ساخ کیا کم عی لا یم ںوف ای
 ےس تاماسناوگن ا ےن سانگ ریصقن یم فیبرتتی کس روا ےن آں یم تمدخ یک ا یھ ارح ےس فرا رپ ۔اوہ یش کینٹ بہر
 ۔ایگرکل اتاود کک تک اہیب ۔یہدداب آج ت موت دےےک یساھتاسےک نایھغاروا شا آتیاہف ناداد نکا شش نوک درس

 کزن ےک ناف ید ےہاھک اہک ا ےن شریالا نام کب ج۔ لاذرگپ ناس ہادوا سرد ایس نت هزار شنا ت ۰
 ےک لولا ہہ یت روارپ اک لوق لولا ہہم ر وبا ....8 0۸۹۵ جن را نیبا لئاک رم ںی شن رب چ اعر ہم شے ییا ۰۵ ۔ات لق وہ کیا رکی
 قمر روم لک ر سیا تایدرکدت شد سان اے ایم



 مر تل ۷ نورظنا ترا

 سوابق اجاره شب چاق کا ایا یخ شربت رل. ےب ریا کلورلا ور
 رب آ بم ےک ا ےک لودلار من وبا سیٹ یہ ےم آکے ںوقرارش یک کر ع یک روا ا الفیرقت پر اپ کا ا وکن اور منی ولا ےن
 نا ےس باعا اح شورت نب اص ےن رع انچ ایر تپ اک "قت ےن سا چن انچایھک ےل ےک ےنرکضق اب رلاھت گن ما کش رک
 اوضاع لب تا کس درو طعر وپ ےک اید ےس طرف شزافس یکل ا ےن لو دلاری رکات شے ا

 ۔ اکے ر اپرا تاس ےک کنز واای اپ رلارکٹ وار چپ یک تر ۶ک کا ےہ لودلا ا

 ےن رع ESE E kO SRE E لن کر طع
 ہراشااک ٹل ہلدباکپ اب ےنپ اورا ےن یم الچ فر کن اکم ےنپا یھب کر طحر وا ے وہ تصقر گول بج کوم غرراف ےس توا اھتالاڈ رک ت
 از لا یک طلب ساق لپ بر ےس اف ےک کت اب ےس تای ہک
 روا ےن اب کر اوج اپ لات یاران ایک راب تیم ویت نیت ا رطح وخ انچ یئالچراوکیرکک یل ےن دتا ےڑپرود

 لک جذبا دد انچ یک نکل اواز ایک دور ےک ےک لکت وک یا اروم اچ هشت یخ
 توم یکی ا ےس ی اک کل ار کیک ےس قاب عرش ال يک لس هی راه ےک ؟ے ہک ن دک توں

eلٹ بارود یطمپن یا ےن باع مما حد من حر اصدحب نودن ری گو ہ فق سل اخ اک ود ریش اس ہنام اےس  
 ات شور اب ےک ںویموروکل لا ےن ربط ےک کک اہ ای دکل اےک لاج ہاروا طعن ہاوکاپ شات اے لوہا کش اف ک
 ےک ا ون اکا ج

 تنا کل شوم ےن دلقتم نب نارد اھت ےس ںیم ںوقالع ےک ناورم نیر من نہ ل ولار رو ور ایکن ییا اکدلقم نب غن 0

 رنک وگو رب صرف نیر اے تان دل ڈور صاحب سا یب ےپرواایکو داران یح ےک کبترع

 ین ےن ںوگو نا دعا اھت کور ےک جن وف اوکں وولدنچأر و لوہ الا یک اون ادب نادر فرطیکن ین نو یز سود کا ےن اوت ی

 ردا ایوب فورست سش راج یک یوفاوہہمدص تہب ےس لاوکلودلاری نیم انچ ید د تسلگتیر آپ کرک کن یلص یئاوجوکخ وف یک۔ورلا

 3 کک کی نومرو مرک فتا نا کدام فر نی بد جلب تم

 ۔ای آل کود صاھہ ےس فوخےک سا لوٹ ے ایگ لو وار اب کل ایک ر یدک تاب ریراج ہلسلس اکی ئاڑا اف نود

 سج ںی اش کیا یکود رگ قوس سیشودرگےک ںوکرشراشاکں وی راج اترواانوہ لخاداکں وکرت ییرگرایذھ... 2 ٠ روا یرام ا مراد

 ناپ پ لہ ورواےھخ ےگ ےل فرط یکن اسارخ کل تا ابد لاڈ یم لیقےک کر رس. شب ناوک 9 قریب ناسا نم نو

 نارواےکاھب فرطیکن ای رذ آگ ںی چیک نو نام ےکد غنی روس رابرت لو

 ایام وشاڈب ںیم ییز روا نون ریہ ےن ںوگولناروا۔ےھ ےس وم روھ ےس اقا ےئ آں اہی لیپ ےس ناوج لاج ےس ںیول

 ام ریو دار وگو م ن اے: 7 1ےن ںولاو تعامجج یکرسود روا اھت

 ین تن وکٹ اچ انچ ےہاوہہناور فرط یارک یب رخ اطسردارم میرا لات کی وک انارو یا یکی ایت یکن ا بور وا یک رش

Igلگے ناچچرذ آراکرخ واز مال گل کی یر بو لم ایکس اےک لک یکے ناچ کس کا کور  
 نیر دا یری زاب روزت ایک رط یکر برای د ےس کس ندد کیا ںی نیر باور مزج ے وہہ ےت رک کن ازوزتسار یڑاہپ لرزہ گول یرک

 باهاتون اعم ترک یق نر ےک یڑج ےنودرگے سود ایک اراتد تخاتوگ

 ۳٣٢) حدلج) نشنڈیا یب عدی دجدوجوم ساپ ےراھہ ہلا تیرا یکم یا اکا رات یک شالا نیا ۵۔ےر غ کب رہ نلاسک رانا...

 ۔ے ونار ےک رگ المرا



 مور رح ...مشرلج ۳۷۲ نوری ترا
 سا و ٠ ہک لات وکں وک ت ےن کا اھت اپ ر رک واک لکو ں ونو ناور لار یگ ن ۷نامی : روا لورا نامل
 ںیم کک یا ےس ےناہب ےک توکزوکں وکول ا ےن نامل عب ےک یا ی کر وغ تس اخروی ےن لوگ چا انچ یھب فرط یک ماشر کوہ وا
 ساوج گر کم دق ےک ںوکرت ےس یرایترگی کل ا جم انچاید لاڈ یم ریق ےک رکر افر کوک نا ےن نامہ اھتادہ اب آں یم توقد سا یھب شزخ ناپ اب
 هاچ يک انا قارع برعکس کس ںودرکروا شاد قو رله گور دا
 سنی رگ رک طرف نرو لو لاین رکن اور یداارگدرصا اروا ےک ٹول فرط کر ا ناور ج وم روک ےس لوک
 ن رط کی ز ایا ےہ نافوط گولہ ایام ہن ے داسفےک ںوکرتوک ا ےس بت اما ایکیق ےن ناملسوکس نب یک نوک نفس داف

 کیا ےس ںو وم ےک ها مک ایج اوہ لشو ںی لسم ےک ےک مات کور یکن ا اور مرچ انچ اٹلوکر وا دواراچنس ےھھ دب فرط یک یک
 ۲ لب گن یم تالا ےک نام دو ےن آتا ےک اےک ںوکر تاعتادوج ںی ایک چاک اے درگ
 جم اش ز سم ات سم ساق عی اک واک کل فا ہقرروا نرم مکاح یر یفباخو ہکنوچ تداوج.....: اورم ۰ا بدا یہ زو
 روا کو یکم وکن اور م با ےس یا وت ای کوہ روگ ماش ےس فرط یک ں ویدلع ییہ زد بج چ انچ لی و تا اب مک
 ےس کر اح یئاطو نیب بیبحشراو لم اح او رت ےن اور ناچار بلوار لا نام اندر
 ولو نایب ورکی ووم اتم ڑپ اکی ولع ۓاناغرہطخردا تا نت راتفدوخر کوہ تم ہے کل کت ساوخرد یی ےس ںوگول ناروا کب لل دادا
 تالاع نے یکم زودوا ےہ کویتی ےنیھڑپ ہبلخاکمئاقہفیلخ ےک رکف وت طخ اک نت یلخروا یک کروظنم تساوشرد یک اورم نہا
 انعم سی ناکہ طخ کیو ویک کر آيا یہا کر باتو تب بیش یر و کان ارد کوک وف اکا ن الطا ےس
 : کد تعاطا ندرکردایکغ درش

 رتب اب کلام اکیفم ایس کس تماس ویا تیک شون می ةا ےن لور لاری :ہلودلاریھنن نامل یم
 یہ گدی شاروا ترظاں وادور حب ںوند ےڑوھتاھ اتر دیو ضا ے سات کن اماکں ول نچ ےک م اتم سا کوچ دارکارادرس لن نب کروم
 قاب کل را ریو حلق ام یک وشر اط وبا ریما ایکو ےھت ےک سذ ایکو کک بن روا ایلاطموکفک اے نامل
 دو روا نان دم ےس ےس باہ یکن امیر وے یک ای ورک اک اکی بج یا کتا ےک کیو ےس یا اھت ایالموک کوم ےس نایلسروا
 وککشوم ےن نامہلسدحب ےک ییا ے نیما گکچ یکددع ےس برت تال رو جاوا اونو راي چرا اس ویو
 -ایگرم ےس توم یقپادد رکا درکرہ طیب ےس کبر طروا الاڑراب رکے درک

 ماطر ےہ اطولا ےن ناک لوخ اے نرل رہاک ومر سے ایہ لکت کادری شے رہ اطوااوکن امیلسدب کس لس کم
 کپ قر اطوار انچ یکت ساوخرد کے کت ات لتا ےک ساروا یکل وی تمرذعم یک ا ےنرہاطواااتن نات ولے ےک کش وم ار یم کایک
 روا لڑ ام وکن امیں یب چکے ک کںوم پاب ےنپا ےن نا دبی ںیم ہتساراو ناور ےک ےک ےل ےس ساھتاسےک ںویردنچ یکن امیلس ا آرہاب ےس
 داور لک دمو تمام کھر ج م کاب یر میت ےس ےک او ئوہ اطا یک اولش لاک شک پاب پس ا
 ےل ےک ےن کج نادر رر مے را انچالرکل فر با ودوار ییضرارکا ا ھے جک یی لکو کا 0ی
 ےگ مز یک یل رقم گیم یدک کت ال ما “نجاو یم زج رو یک ودوکں گول نلا ےس یل وخ تیاہن ےن او رم نبی 5 گو ہدایت

 ۔ےہرےڑارپ تعلاخن یکن اروتب دارکاروای کراتا ایق مشورہ زج ےن ناور نر واایگ ٹول بخاج یکل رک کے سج

 چرچ ارک اوج ے لورا ب ناج یبا یتا آ اد کرک قرب لام شکیب لرخط تقد سج ...:یگادررراید یکک یب یلرخط
 ناو ندا انچ دالر کہ رص اھ اکر نہاد ےب روا یک ر اکر کر اید ےس کی لرخطدحبم ےک سا۔ںیہ ےک "۸ تاعق اد ایکو حب ہصرع
 رکےن یز مر آے اہ ےکہرزجب پ ہک کرہ ای روا کت ساوخرد یک ناج ںچئاو لکو مے کی یار روا فک اتے تہب ںی تمر یکل نا

 ما



 میورصح ۔ 2 ل هو نورظناّیراج

 ذ_ مکان ادرصارولرکر وکلا. کی لر ںوہیہتاور ےن رکواہچ فرالخےک رافکل یم وق ںی اج ےن فیشن او
 -ے ایکن ایم لم تالاعےک شیر ا

 نواب ےن یا اھت پئ اک ا شا راک اقا گراد اه ) درگ اورم ن الود لار ی :تاد یک لودلا ور
 لر ما رقمی ار وای مک اطبضم حرط ہوکں وریش یدحرسےن سا اھت ب وخ تلودو لام ۔یھٹیہب تلکوشو ناش یک ا یک تموت لا

 نرو اق یک کی وب وجات یت وای اتش ناس ت تک یار نک تروا فک اتے ڑب ےڑب سی تمدخ یک یب لرغط ناطاس
 تہب یکس ا ںیم لوح کی ل ]رفع یی ین غیر ی ٠ےن ہلو دل منو ھتاس ےک لا ۔اھتنادی رخ ےن سا ےس ہلودلا لالج

 هدایز تن کیا یکدی رخ یوم رانیدوس ع ا ی یاب کہ دیذریق تک اےس ںاونار کک اشنا م ےب ےب یت ر
 ےک سا ںایکرٹلیکں وہاشداب یا ات ات ار آن اماسروا فور ظا تمت دایر روکا لود ںی وجوم ےل ےک تمدغ یکس ا ںایڈٹیول

 یا ال ون کس رک رود لو راز رو ایکن اوررصمےےل ےک ےن ن نکے ناپ ان اھکوکں ویرواب۔ںیئت اک

 ری نوا لاک تفت روا رند شرب و تمولک ن یکارا....:نم دامروا یپرخم نب محاقلاوا
 اے رشا رھشے کل از ارورود ۔ایدان: کک اموکن اک ترازو ناردمکنروا:یکیئازفا تزمع ےن لا ے وہ راع شٹراپ رد ےک لارفو ھ رطب

 یک ہا ےس یگوخ تی اہن ےن ںوکل نار انچ ایک ل ام لام ےس ب ایس اروا لام ےن سا کوک ن اڑتے آی کام ۔ےئئ د تاماعنا لوقت یھوکن ا ےن

 ںایکرایقفامایق س تمر

 اکا مآ یس اکا یتا ا شر اایم ےن ساروا کک یف ساک لم اکر شاد سا ژ0 ایگ بجا
 ۔یگایقنا تعاقب یا ےن لوٹودروا یہ اک خر کیا سج سب آپ یا ںیم ںوفود نا ایگوہ لاتر لاروا

 اور یکی لا اوج ارگ کہ یک ارو لا لا توس ورا نم لطف ره اوزوام :روصت تی او يه تر افو ۱

 مس ضعق تس لا فس لار بلد لو نا رینگ تل ابیات ضربات ان او یر نب مک موتو

 لار اتے سیم نشدامخ ےک شرق اقا اکو بت نرمال لار. :یئاور فرط یر کران دی ر ۱

 /0 لب شب رقرگوج جاو ےس پا در اي مو اح رکوہودعم ےس لادعبصرتوپ ابر مم تمدخ یک کرب یئاھب ےک

 یلدا ابا ےک لر 2 1 ا ےن یر قے و یس کرایا
 ے یا یلارکوہ تشادرب لو یمگے ںاہی رم اين وا سن لای ای بلط رب لووع واچ

 لوق تاپتا راد م لا لا لیلا زوانپاوک ا ےندلو لا وا ضارگاپ لیٹ تمدخ یکن ادرم نہ لودلا اربن لی

 رک گاھ لب لس فراورده کس اوج رعنا اا 70س

 روزا کلا اکو کنه ترازو ناددب ےک رو نب وان ۔ گر ساغر گو داف

 ہطیلغ ےن یب کی لرخط ن اطا تا ایوب دنا ا بج یکت مدخغ ےن سا یھ یککیج رغ ناطاسروا کل مارو

 رخ ن اطلس تا ےک ےہ ےک یاد ا ےن ہفیلخر ءنب یک افس یس چخ انچ ین ئات کش افس یک ا ےن کلا ماظفدوا یک اف ےس

 اب زد ےک سا تارقعن ں وفود نج (۷۹٢ہ-ف صر مد لج ) سیم طافلاےک زز و ےہ رن رنا نیا لاک اترا... ےہ لو دل اط ےک یخا نا. .09

 ابر گدیدجدوج وس اپ ےراہ آر لیا( مت )یان یں غ لسا کک ماکت رازو ناموں وود ے سار کے ہ ہیر فہ نیا ایم ےہ

 را چ ایک یک ب ے۴۹ یھ ارین لج لاکا ھر )کرنا تر لا ا نکی ات کب ںاہی ہک کت اضد کت اپ ایر ۳۲ ا

 تیعاب اناج کر ھنرپ تمولک تمردعب ےک کاک کوج نغم تاب ی الوو رھا ٹاک زاروا لودر زواکی ای: تاتو یک الا یا بج بیدگل ترا

 وابا یتیم )اوپر ےک صا اکو نگو امر سا ےک دار انب سا انچ یکی ایا



 موصل ۱ nr نورظن را

 راو یکی اروا اٹ تاقاطح ما راد ترس اطلس لو: رضاع نم تمخ کف وصول ناهید ئل اپ دف

 را ل لص ےک تعرف ا ےن ناطلس ایل ل اکے ےک نادر موہ ےن یا سیٹ یک ہناور ےئل ےک ےن رک کرراید کا
 ۔ںیہ ےک یا تاعق ادیب ۔ ےاج اب سامان ےک یک اروا ۓاجایکل اد ماناکل دعب ےک ناطلس لٹیطخ کل و تاچ

 کیا لئے ےن ناطلسدحب ےک یار یک ا ںیہ چپ رک رپ اح اکرکراید یگادر یک یت ہو دارخفر وام ہ .....ہضف رب دم آ اکر یگ نہا
 یکدم ےس شیر ق نب مس لودلا فرش رز فس آ اه ناو نیر صف یکن اور ےئل ےک کککی کس ا یم یرادرس کک کا نب قر وف
 بت یس لولا ر ایکو را ےئل ےک ذادعا یکن ادرم نیر ھنےس جو سارہ لودللا فرشینانپاگے درک اوہ ےک ساوکرم آہ درک طر ش ا یکت سساوخرد

 برکت نادر رکن ور روا کت شا کار ین زار یک نو لپ ےس ےن رکگ کج ےس جو کت بکر واتم ب ر
 ےک قبا ےن ہلودلا فرش ایلرکور صا اک نا ےن ہدرمکب ایماکن کیلا پل یم آر کک اھب ہلودلا فرش انچ یکدےد تسلقوکخ وف کس اروا
 رگ د لام ےل دب ےک ناج یٹپاہلو دلا فرش ن انچ ۔ایگوہ یضادرپ سنا راگ ود یا اوم شود ناب گهر شا ام اف ساب
 (یارواری زم نت روصتلورلاء اپ رها حس لب امامت اس ےک یا ایل سارک رازی" رگ نبہلودلارٹروا ایگ تر کل کے 9
 هد ی بر منت فوت اس کس لو ندا اکہ ودلارخف ےن ںوکول نت ایم چاق لا فیس اب
 یہا رشک کاک و یاب رک رام ےس یر ھت تی هنگ تارا کس لوله اس اوج کد
 اش اس روبروی کلا رنکش کات وہ ےس ور صا وچ ے یم کش ہاشارت انی ےس ترورض ییا کیاےس لی

 ساید عقل ور دلت شکل فرش اهدا کا کار نیز کاردانی سادات سوز
 رشا ے کی۳ رگ شر يک لاو سو سا اکی ایم اک یش شکوہ اوسودرینانچایدرک۔لاوج ےک یمج اسم

 رگ درب اکم و ملک نے ناروا مزا سیم لام ہمکجےک نادر موہ کوہ ےل ٹولتاناکم ےک لو ایم نا تام ےک ورب ایم اک
 2 ماوس زو ےب ےک لوے وم لج خا

 سورس لار قاین ام کس رگ اور فر یکم چاه ی نود. اھ اک موی نااورمون
 رھپ ےس ترک انچ یک ورش تدش ںیم ےرصاح ایگ رپ کک ا نب آر ہگہلددلادحس شی اشا یا اخت فورمو لوقشم ےن ویا ر

 | سس سار یا یو آنچ ےس لیٹ نر صامرواایگو غاروس اولد کھاتی رمش زور ییا ےس تروا 2ساس

 و لام ےرامس ےک نار مون روا ایارک روا یک کر رش ےل ںیم القا ںویھتاس پا لودمارروا ےگ سوره یا
 ںاہج ای ناہفضا سٹ ےہ لاوش وان اد یم تمرض کہ اش کیم ناطلسوھتاسس ےک ءاسورلا مکین ےن پا ےک رک رپ نئازروا بابسا
 اھت اطا

 اور ےہ ےک ےک وک جارو فر کت فلک دارن اروا لورلارح حب ےک سا

 یک ش اح نادان کیا ان ناچ دون ںی ور اور کس شو لری ترقی نسل ول کس نورمن ید بک
 رھا 2 لوکس سواد لویپ اس ساید لو اورد لوھ اے کز ا ایکو ات تفت

 ناورمذ:س تو ای درب صف لوجر ارتش کس شان ارگ لش سرش ےک ہو رکھ انچ ایگوہ اد رہ ش ےس تار یارک
 ایکو م مکر متردد ارش اکت دطلسو تمولق یک

 مق س تیام یک( ںوک ) غ روا یگ چچ س ہے ج لور لاری ہرن ن لو دلا م اط نب روھ :توم یکہلودملا ماظن نب روصنم
 -ہدعو کل الاد ایک م ناکم یا سوچ مل چادر شنا کس ید کیا ےک کرام انس رک دعب ےک نددنچ ایک اتا

 ( ےہ فکر ظر لجع)لنایعال تایفو لیعشد اھت جم ادب اکے رم نب سا نج آرا اج ےک کسکسا نج غار (۲۹۰ ۱ص۷ فالج لاک نر اج )یک انب



 مور صح ملم ۲ ۳۹۵ نورظننیا چرا

 قلا _ نوه کر انس رمو

 فاراد ورکی یا ل ناز - بیپ تیک طفل لک و یی تم تفاذقلاراد ےک دادخب ںوٹو نج ....:یھانکر ھن نب اص
 مان یئ اکر فن خاص وو رکی اھت اترکروپش ےس مان ےک( رنو ) یو 1چ ا»ودوااپ آے ےک ےنرمکک نج ےس تارش جراوخ ںیم ن یس

 یک نا ےن سئافشا ارگان اجر رافص تیل نب بوق روا نسب مدد لز ےک یوطح اصوکں ا یخ انچ ہلوہ یت ساپ ےس سچ کیاےک

 ۰ هه نکا اب ےک یارو ااھتای رک ضرب ناس ےن ںوگول نا یکرایخا تقافرو تب

 ںی وطرب ےک یا ایک م ی وح ار ےس تاو ار چاچ ۔اید اکا ےس ناچ ےک رکبولغمےس ںوام خوان اروا یک امو ينا

 یہ ہد ای ز تہی داد یکن یم ےک ساروااوہ رن لب ارد

 اسارت اهن اتیلن < ات رد وجوپ نسب رد اقا کل ارافص فیل بوق... رافص تی ب بوٹ

 شیک برو رکوم نفت ولر وا یگ و ل اڈ ںیم لیت یک ں اہووکں ان انچایدرکرشاور تخفاافلاراد ےک دادفب ھتاسےک لسی اغ

 1 ایلن ام راذرضانپ وک اف

 یک راوخ ک نہ تعاطاراہظا زب ںیم مرش یک فیل شی اند فیل برق ....:یراپا لوا نیا روا رانص بوق

 ںی ارش نہ سال وخ تین لا کت اتع یر اور کمک ارحب ےک ا ییا ےن ڑتمضیلخخانچاھناترکای کت ساوخرد یی یرادرس

 زا لو نایک فرط کک لار ےس ناتسب نوین, انکو رس ارب دوا مگ یکے یر تست یاہ تروا اید ماجن اوات مرن لا

 لت لود آل نادیمدوخ ےس ےدارا ےک کن روا یکرا رے ےک ےک باقم ےس بوق ےن سا وت اپ ررکت سول وا و0 نیا سی -

 ید وشو ناش کب وقع ےس تاد سا ایارکض عروب روا ت ارپ ےن ب وقعت وہ ترا وا نا ےس ناتا لوم یا کن اسم

 ۔ادہا دے تقاط یٹوہ کان اساسا برجا تاچ

 تساوخرد یکت صو یکن ام کس یم تصرخ یک تخت لب و نصر رک اک اف... :ہطب رم لرافاکرافص 0بوتن ۱

 اک ا ےن زی ملا دن ته بوق وا کس رکس تل افت یکک لک ںیہ ےگ وہ لعن نارسایی

 کاتی ےس ازت یورک اورد نس یک تمون اب رکی واتم ب وق روا کد ئی اپ ےک نسنا نب یک کلر یک تموم گپ تساوفرد

 روٗٹوو کے ]پل اوج تس لج ور رحب کج روا ایگ جب تیلنا یکس جت ۓترکت عطار اہظا ںوٰود کنویکی ب اےس ےس ر سود کیا ل وزود

 کن ام کا ت ےس سیم ںویھتار ےک سبوجوکس لفم 0 نیم قوط ےس ںراف ےن نس نی یی انچ ۔اگے کج تع اطا نادرکےک ؟ےک تفالخدونب

 نان لا گن ددوو بیک نا رک رقیه کس سالی کرک شو رپ نام کرک لیپ ےن قوطےس یقاقتا۔ایکداذر ےل ےک تموکح

 ہدارااکک نج یقوط دوا اوہ ںچئاو فرط یکن اتسجآرویجم بوقت ناب تب رخ نوط بج انچ بار نا با وکار

 ی فورص/ لب بوکس ری ورم

 نام رکے کک تفاسص سیر تافل ل رک ادب ےس ہتسار یخ انچ ... عقب نان رگاکر اف بوق

 بوقت ویک ںیہ چک ےہ چو یارانو ا ۰۰0 ۔تار کم وک تارک کتو کا رام الا سوا نیب ھحم یقباط ےک( ۳۹۸ہ” لاک زر اج) یکرا نیا... ٭

 ےک (یفصورضلج) یری ورا ۵ ۔( ۳۹۸ راج لا9 ) کرنا نیا ںی ےک ےس رک کم اک اکل تروا ن جینی فش یم ناتسج رخ یئاوب اک روا

 را ناروا( صور ینلج) یرط نجات سیر. ےہ نیٹےایب ےک ء اف یشن سخن نی قیط ایسا ھات لکم رت ب نین یک ان کزن روک ام

 ۱ ی ار



 موو رم مر ۳۷۱ نورلق بانرات

 ےل ان ایگ ہاب ےس پآےنپا یب ےتلس یک جزا ار یشوکن یت نب یگرخ ییہ او سا ا دلاڈ سیم لی ےک ہک اکل لادن
 ناپ ےن کف اوج ہا ےک ی رک زاری رکو داف ےس ناب کم یک ب وتت ۔ایدرکفاڑپ کا اج پ تساررازگکراوشدروا کت کی گزارش
 1 ٤یم نایمردرو اے ڑاہپ ےئ ا وا فرط کسر دما کور ےن یگ تنا سنیئانچ ایگ مچ
 درو اگر[ یمن وک وم اے روک ےن برقی
 و عشر یر سےک اےک کر دیو نبوت رد کوھ راشی نا ےک رک ل یخ شی روا رور وکقاو ا ن:
 بال وص اف و شب سد ایکو لٹا سی مشرک یز ان بوق ناچار روک سنز گدا یئوہ 77

 -ےاجا۵۵دار 7

 را کت سیف لب سل« لا ژارعتر واتس نت گرا برق عب ےک ےن رر کرکے اہک ...ضطق مزار.
 هزار درب شف کا گو مارا اجازه هواع < لورت رگ وا لوص ان دارت یک روف یک اروا اب
 ہک ےنددرگبایماک بج چین انچ اک کرایا داد ین لو ےک نارواےھت ےپ ےرکرپ ےرسود کیا ےناو ےگاھب یش ںوزاور

 ےگ نوا بابساو لام ےک ورد کل یم باوجود فارطا ےک سیراف گالی ا دلہن مد زار ارش

 و لا روا ب7 تا کا اش ےب ےس یلیروا ارض رپ ںوربشم اھت ےک سراف کوہ لاد یم س زار ےن بوق فی مم
 زا گیارواریغسزاب د ںی نا ےک شات قر اک ناور مان تراشباک 2ے ے تعالطاراہٹتا م تمرغ کز ڑمفیلخ۔ایکل وصص بابسا
 اوہ اک سم جن یل ای آن اس کوہ شیئاو رعب ےک لی اھت ار ابا ردا ےس یک نے تہب ہو الع ےک یا ایت کیک قاوم ییا روا یی ناکا
 ست داور مبین فا ول راف فس لا بمچ روا اقا لا

 ال رو امن ثس2 ےن ء انا ےک دعب ےک ساروارتتمدب ےک یھڑلاو یکرافص بقول ےس کرا :تسوب تا تارو کب سوق
 نب ضا ےھت یب فارطا اوج تل نودرکءیدرکزاغآ کت فلات ےن یم یم مرا نان ےس م بر نار الاسر پس ایک رک
 سش اوا کاب( یزو )کف یل نب راے لصصاو نب شب ےک سنا درک وک اروا ےگ کے رت ں ونود ۔ یل ھات ارگ تا فیل
 شیفت نیس فرار لے دقوا ےس دت ایدز ہظا5 وم اعز ےک دوا تع اطا کت ہفیلش روا رک ب راف
 ایکن اور ےک رک 2

 ناوم کو کلاوخ اکی ران قنارزکراوگا لاک قورت گن منت کور کلا وي نبی
 ارکستر و ےک ےس ب وق انچ ولرکف جرکاچ رپ سا ںوہ رکا توکح یکن اتسراطروا نر ںیہہ ںیم کیک وال ےن
 لیک اکر رب سارا باک ےک لا ار وام ياري اید رب کش سلام اد جوک ار کنار
 رس فتو ارخب تفاهم ےس آھ تاب ےس ںوربشےک فارطا ےک للروا لئاکوجوکل تب ناو یرلا و شب لس رک

 نب ےن ںورٹبامکس ترک یں تسب ۔اٹول ناتسبےس ےرارا ےک یتیلاو بناج یک فر کوہ غراف ےس کارها کس ادای اور تا
 در تور طی تس ےنوہہناود ےک باہم او لام ےک ب وقلوب ایس او لاب ےس ایہ دای ز یز ابدل یم جام ےک

 لاس کیا ہد ریٹ انچ نادر نکس کد رک ویکی لا ب وقر انچ :یچ او ناعب یک وقتی
 ےک سا یھی دوا کی دن شیپ فری نشو ایگضق رب تارجددااب فرط کن اہ اتے تسبدحب ےک لاس کیاداإ رار رم تسب کک
 اسارت ارام ایران کن نان ساکن نت اید لاو ست تونی ی
 یتاب ترفنوا یکدیشکےس فرط یک ا مم لو ےک سیا ئل ار این بتا کمک نیب ےس بوقت ےن



 مووی متلب ۲۷ے ۱ نورظنا جرج

 دي لاو ناتوان اپ کاب روا وب: تارہ ے فرط یا ےن بو قعر کچ یک ں یک کنڈ ےک سا نی وا یھت

 ۔اھتاتہ اتوم ڑ کک ند ےس آے ےک ن اجاگر اقم ب وقر وا یر ادب... اکت صور اطوم ڈر ںاہار کب وتعب

 ایلام اف اپ رباط نر یوم نانی ل5 یک تلاح یف یک ادواایکوم نت وقتا بج ہئانچ
 یاھڑچب ہن لاسارخ ےن بوقت وا ایدز اس خيس ذات تب رباط نقی سو کس ان بوق
 ہكکںاہی کورش ضرور fe العر واقف وغ یکے اک رح معمر چپ ار کور صامم اکر ہاط نب ھی یو اشرن توا اوروا یگدرک

 وکی وق ےس ہجو سا۔اید لا ےک رکن اہبب ےن ہھجرھجایاولب ےل هک هنگ قطر بوق دعب ےک یا یہ ترول امم نو رنو

 ییا ترف اپ رواےلاو نادناخ ےکراط نب ایگ کب رقی روپ این رک ککے پے اددایگوہادیپہرطخاکتفلاقے فرط یک ا

 ےس با پری رزرو اد شتر شریک ابو رے لا ےک بوقت ےس لایش ےک ےن رکرود

 ۱ ۔ےاچ۵23ھتاديایدرررقزرگ کیا

 ازم ےک رہ اط نب گکچ کیک تس اخر کت رم ںی تسرخ یر تلفن ماشین ےن بوق... :پروق وار
 یک ضرب ںاسارخے جب ےن ناسارخ لئا ےل ساق رپ سد مان سد بر طو کوک صوکعر ا روراکددزوا ین وہ تہب ایپ فنو طارفا ںیم

 وسواس گرانت تکرار کیت هی نت طول یا گتتساوشرد ۱

 اکسل اتم اکت شلاق تاہم ےس اھو دخ واوا فلا اپام ہنر وور اتکا کا ںیہ مرض ے راہے الع ت با

 کل اکران برکه یکن ای لاب تیک سک برق ب این ےس ںوضح'...: تیقیک کرب رول اغ
ISقم گر ریو او رنک رباط نا ا وم یارک یک کلوکب وقتی ےن برات اوز لا  

 هل یا روا ںوہ ار آن اتسربط ئل ےک گج ےس دی نر الت کاخ اکنون اور نر بوق واچ

 ۔ایدرگررقمرپ یارک اوکں وررڈنامکےن ہا ہدربردروا۔اگں ورک یگ اکر سی سکےےرشوا ںوؤئاگی سی ک ناسارخ سیم ئل لاب یکت یار

 ناتسبےک کرا یدکی :رقلوجوکں ولاو نان امن ےک سارکاپ ٹو رھ۔ یک جین پیرو کروا باردا توک ارب روطیناتسود

 ٠ اک ا ایکو لات ںادرداایل ےل ناممارخ حر طس ےن بوقت قی ےق۔ےہ اکل اس ںی وہرایگےک کوکی رباط ناو ید اور

 اک س ادارہ اتر طے ریز نب نک ایگالچ ساپ ےک( ناتسرطیاد) دی ز نب نین ھت رکا ڑ نج یگاڑلےس اوچ یر یر

 سای لپ وادی نر ھت

 هد لب تلکس ابا اوربت ےس ںاروا ےاھڈب مات فرط کن اتمر وی ورک بوق... متر نت ربط

 0 باغ ےک یر کز یم اردا داسر عب ےک ی اماکس ا بوقتیل ۔ایگوہ ںیزگوانپ لٹ لوڑا 4 نات تروا یکم او رک ب

 ۔الاڈرکںل وک ےن بقوا یدک ساپ ےک ب وقعوا طارمی روا ری ام رواایگ ت ول باج کے ر

 لا پلاس برق شوی روا ےناجوہ یاقرپ راف ےک لما ن مو !ث اب داپ آ ..:ضحقاکب وقت راف

 افب نب یوم ےن دقت می فیلقدحب ےک سا ںیہ ےگ ہھڑب تاعقاو ےک ےنا ےئد تموکع یکن اتسراغطو ےن ےن دب کس لار یادت اوری روا

 فرط یا ےن یدین انچای درکل اد یھی اف تس ںیم ےک اوج والس تاپ درام وب زوج ںی سرمو راو ےک

 اید مک ماعاد کی اوت کاور ایر بوک نب ی اہک تموت اف ےس

 نر اونو( زر ماتم کا نا نت. نبرد نزار
 ۔ای ےس توپ اوورک کرکے کی دوای درکول ۱ےن لصاو نب ےت کل افسر گم ۱ےن ہفیلخ بج زواایکر کرا کرکے د توک



 مرورصح... متر ۱ ۳۹۸ نورلق نہار اج

 09-6 , ٔپب٤) اپ تم زور او اور فر یک ساوا نب یوم ےس ےاراےک کن لو نب ھشدب ےک ہعقاد سا
 ۔یگدی کا د تیادہ لذا ےس

 ی نو لو ا ا اک ومروا یا ات یکزاوہا
 یلاواکی اوکا امن ياري هر ارکل ول دراالر کہ قر اوہا ےن زا ایر نزار را کس ناب نیل وم
 ےک وشک اپ کا ےن اب نب کوم یک رقیب فرط یک اوہ ےل ےک ےنرکف نج ےس امس ن مت امار نریم نسل دا ۳
 بای رزرو ےے رت ق یظوا ایی ا اس یززوگ اک وہ زاغ آاکت واضع روارش ۲یم ںورہش ییدحر سےک ںووص

 07ص کت افص بوقت سرخی کت اعقاو نئاہشہ ات :ہضق رپ نیافاکرافص بوقت
 بوقت ےک رکی قتوگے داراےک زاوہارگاپ رقیب لو نیر اوہ نادر فرط کل اف ےس نلاتپ ےک رکی رات یک رن سروا گنج ناماسآر وف یوہادیپ
 ےک ےن رک فو رب رافص نب بوقت ےک رکےن تفاسمےس یک ر تابت ےک رکی وتم لالا نوک کج یک ا یب متا اروا ایگ گول فرط یک
 ےس ب رنو لو نریم یی یر يک ساسااک وک اتم ب وقع رکا یک کپ ےک اکر اک ب وقل
 نرگس تالار رام برق نا جا بل لا ےس گنجشک سهچ نا "تر
 دال اکو لو نا ذی رگ برق چک دگر اکو درگ لاو مع لا
 اونا ںوی رکشلےک بوقتیلوکبابساو لام دن روا سات ایکس مے رل من نب نشلادہع ےن رشک لسئاو بابساو ل ایام
 7 انس لوک ےس ےہ ور ٹیپ کب وقع راز شال اهر
 اگر زاد ابا

 ےن دت کالا ایلیٹ ےس اپ ےک لو نئاوکل ر افروا ےس ہضبق ےکرہاط نیئاوکں سارے فن راغص ب وقتی تو :ناوم ران
 رٹس یک سووا ا اک ےس ٹرک درہکہ رواہ ف اص اوہ ارپ صف ےس یاو تح اط ایک ل ایخ ےن ب وقع کاایک ےس مک اوب وتعب
 روایکب طاق ن اس نوش یار باک ں وج اه دانمارک سما ایر ی رج ےن یارو اے ید
 کربن ار اے ماک اےک بوقت

 00 7 ام بوت ںی چھ داپسآ :یگاورزاوہا کب وقتی
 ۔ایدرگوات 1 ےک ہرا ڈ رک م ں اما ےک جک ں ویت ےک ا ۵ ایاجڑب مت فرط یر زاو اے لراف لٹ الل ےن بول

 یر اورم کت سو راک دادی دوا یکرنروگی کر اف روا ےرە ناجرج لاسارخب ناتسرطکم دو سک یخ ڈرال) بجاح ےنپا ےن بوقت
 یتیم گرو نزاتنجییدسد یی یں وبوسص امت ن اراب ےس دت فیل جن انچاچیکدادفب ئل ےک ےنرکل اح ہ دہ کلام
 تا نے رظ رک دی راک اپ ےک بوقت( نور کس بج اهر ی درگ اش ںیم یکرنروگی کی ا
 ںورکل صاع فرش اکی دب تسدےک لاتا تارربمر/گ آج

 1 اپ کوہ مولع ےس سج ےہ سنت صالح وک یارب( ۳۳۴۸ ررر لہ )ییا ر دید دوجوم کاپ ےس راہ کب( مر تم )ےس لات کم یم باتکل ا ںاہی ....
 تا پا برق قطع خاک بلال مکس... چرم ندرت کر( ۳۱۳ لاک ور ج)یگر نا. 9 دیگ تگ
 اک ق لا کے بع تالف فرا ب و کس نادوجواب یف ررکل بتول نت یک ابعت الخ ظن شی ےک ےرطخ یادداےہاچباج کتں اہکرپ تو تم
 ست کم بس تاک رشد تتلو کیپ یاد نت یک یا سی جو ورا ! فوت
 گ یاب شر قو اقب یکہی ساعت ق الف ےس



 موورصح مت دلج م۷۹ ۔- نورظناّورج

 بوق ماکت ناظر نم اپ ےک برق امام نر بجاحدعب لا... قتسا اوب
 تاماعْلا۔ یل سس اےس مارتا یاب ےن بوقت یخ انچ ۔اب آل ےس اداری جراید اے مرک لتر یا

 کی یھب یت رو سی انچ ایکو اپ عارف عزم کس رک وک دادقب تفاللاراو ےن دننع“غیلخ ےس ھوا ۔ایگوہہتاور فرط یکدادقب روا جد

 بلور ضاعرک ؟لت تصدخ لب ام ضیل م اقم کارکوی پاو ےک رز

 وک ناب اوج الو قیر کارگران نچ یکم وک رط کی ور ایگھہ ضیا ارواب ساو راقص ب وقع

 روا اھت انب نب قم با رے سادوااھڑب فرط یکب وقتی ےک رکا حرف یف وخ ان ۔ اہک ےک ےک ئچ ےس بوتل ےک رک اط

 ارام ناب راکت سل: با ںیم اراک نمم کک گل وودوکب جروردنپ۔ رس بالا ا

 )9 1 یر یار اس قمار ےک کب رم رددت سم ۲ 1

 بس لس لس هستم هدف بوق چنان چن آے فرط کب امہیلغ ۓوہ ےل عوف د زا کیا یئاردروا ںیا نب
 یوم بیرقع دز تاچ بل شور برا کا هرس 0 تک برم کت سکس اسم

 برق شد ار سوگ لس الا باپساو لا تستر واے ڑوھک

 روا کو یرعلضوا ا ےن یوم اوہ ضاح ںیم تمدخ یک وا اپ تماس میت ندا یه سا ھت ایک ریت اھت یک م ناسارخ

 [(+-ص0

 ( یری ولغ )زراو ہروااوہ کاج سیرروپ رامیدنج۔ ایک طناز انا پاتر ارام بوق :رارف اک پ وقت

 یک سرخ 1جن )نور لپ لقرت باوجرکس ےن بول ایا م7 ھ70

 . ناچار ککے لاو نہ رات ایک ٹولے لیا ےن راغص بوی یب ںوج ےلھپ ےس سا... :لصاو نب ھٹروارافص بوقت

 : شورش اسارت یر کام کیک کیک کا و عطا یا نسب وقت_ یر موس بنی

 ۔ درپے ید رکور ما اکتیو لات یک اس نان چیت اور وت سٹ اک جت واو مان کیا ےس

 بوق ذس نآوم) یک یاو فرط یک یاد ےس قومروا فر ی اما سرت زیر ےک تاعقاو نا ....:یھلاو وارغب کوم

 رور ر وااوج شیئاو فرط کت فاخر کس درب اد ےہ ارپ وے دارا یا ےک کا ےس کراچی کیاکہ دارااکپاکب قت اھتےےک رافص

 هک لا گاف نسرین ےک عام اوااہکوج مدخو مخموا تاناکمروا تار یگاچ ود ماوک ا ےن ور بق اھت اےک سا یھب

 ا ےس ر ایات صرخ یکی رضا ی رخ روزا یاس

 روا تارہ یلابج تافاضموج او ضیا رم نم هراس نور ار اوباش ربا نر. .:توانب کل

 کس تارا آ اچ لپ فیل لا کا تو چپ نا ارور ایت رغم بوقت بج یل ۔ےہ ےس ںیم ٹیپ

 گوار یک ا کرام بوی ےس یز

 کا ے مان ےک بیم ےک راق ا - ناو باکس تاق کر اہلل نب بوق( ۲٣ خس نل ) بلا وز اتل اے یو 9

 فا قتل نفی ترقی بیو یر مل ودرگواز کب جحر ع کاتو مدح کی واں ونش ےک راف انچا یک ل یکم ارم اپ کس نج یک راجن

eg CL icتساوی اچ رای فرمول فرط کیک کیک یکے اہ لی اچ لہ ںی رکو انے اور  

 مر )ساک یھ اه یا /1 تر منا قل اطم ےک( ۳۷۸ لار )کرنا. یب

 کا را )رک یت ایک ر ےہ کے اک ں اہم که تحاضو کت اب لا یجب( ۳۲۹ر ہل )نشڈید یر دیدچ ےک شوخ نیر اجدوجوم تا دام

 ماین اس ایگ کپ ےس( ۳۷۸یہ رام



 میورصح ملم ۳۶۰ نورلظنی را
 1۳ 7 فارطا ےک ںساروادرم سی _ھڈ لام برش یک : بکر ش نج میئاربا

 جو سا ےھت تک ماکل ایاماے ڈب تہب سبز نج نک گنج ہنامز نلاجرج ماقم ےن میئارباہگنوچ ۔اھتاڑب ےس بس میئاربارواروسجنم طو اروار می
 سم بوک یر قسم اچ اگل ےلج یم گ 1یک ص یار ایالت تمدن اف ب وقال ےس
 ےک یئادب ےراہمتر ھچٹرکپ ھچ ا کر بسا اگے درک ات اکاراہتکاپ وم ند یے ایکب لط ےن ساوکم ید کود ےہ ینگ

 رک دووم ماتم دا اگر کپ میج یباطم ےک ہروم ےک ا میلارہارچنانچ اھت ےہ ےک ہرا کشا ےک  تقو سار مم ںی کب سا
 ایٹم اراک فروج ےن مارب بم اتر کراظت ا کجا کند یڑوھت

 یک اع یک وکی کت ارج وکیل نور اب ارايه دار اکی چلاد فرط یکن اتسبس ییا ےن رافص بوقت بر Ke : فیل ٠ور

 ناجی ارد ای آ اپ کس لیگ تاسف کس ریز لحاف رج کر قبال اب صفت اط ےس فرط پا ےن لا
 تاینس اظ اک ورگ کپ روا یئارکگیکق وقت ےک پآرپ ںاہد یم ےک جن اسارخ ھی ےکرکل ٥صاع تزاجاےس یئاھب ےپا پکا د
 اسارت رافص ین اگلی رک نا ازت تا خلا ۔یبدید تزاج ا ےن رافص کب لطتزاجاےس رافص یئاھب سا ےس یی انچ کوم
 شب اقدوخروااید لاک ےس رشک کےک کد اخلی ںی لل انچ ایک اص ھت اپا رب تیل نب لیپ ے رکل صا ح سج وف ےن یت مجااوہہنادرےس
 ۳7 روا کرہ اطونب کرج نر دیر رس توکو راد ےس اور و این مج ایدالچ راپ ددر کت مور اونم روا یوم

 ےک ی اروا الا ڈا رہا رکن کت قت یرہاطرجخانچ ۓاہڑب مدق ئل ےک ہضق رپ ت ارپ دوا درک ر قہ ف یب ار ناک رگ ےک کب لط
 درو تمیز مک کش ین بوق وایکو م ن تب ناسا رق ےس ی ےک کان یھب اکی دن ز کب را

 ناف« نام ہکساکت وکی تب( دردارب)رہاط نب نب ےک تایقاو نام 8 :ی ایماکی کدی زینب ننروا توانضب لک ناما
 تنسیم لار سو کا رای برن دلی سیاه ناف اد

 شیلنگ تور دز - دید تسلکهساروا 2-با ئارچن انچایدرکرلمترکن کر تب ےن دی ذ نب ن یا کرک تواب
 یب یب تالاح ےک اتش رک جی اشم اپا ص! ےس مانے فیلخدااھ ہطخاکممان ےک قم فیلخ ےک رکن بل اکہ اط نب رو این
 ۔ےہایگای کن ایب ےس لی 7

 رایت رعب ےک ہہ سافر انصر انچ ںی ےک تڑپ بدا پ آل احاکے نر کش ےک رافص رپ داف رحب ےک ناما ضق م زاوما اکرافص
 یکدم آی کب وقتی اھتاوہ ایک شے ترور یک فور السی قو نہ تا لوند ناپ ترموککی کنز اوہا۔اھڑب بناج یرناوہا ےک کک
 اگل گا ب ےس فارطا ےک سا ےس فوخ ےک سا بوقت کشی ماش ےگ وہم پ م ایت روا دنچ رافص بوقت وااوہ نادر ےس شرکن یر
 رب ]روت ۓوہ ےک ہرصاحم اکزاوہا روا اپا نب یں ون اے تاتا ایک اور ےل ےک ےنرک زاوا 0 نیئنیرفعخ ےن بوقت
 ایگوہ باقر بزاوہا تک ےک توک ےک اص ردا ایل رورو لاو ںی زاوا نانچ ےگ ٹہ فرط یکوردسربن ےس زاوہارکن کرنی
 مرور کت سرخ وخانچای درک رپ رکشے سر خر کپ قوم نر کیا تم راک یم سہ 1اک فی زروا یاسر کنپےک سا
 ہپ کنی رخ ےن بوقلاب ؟ٹولفرط یکدردمسر بشکل ان بساکب ساوت “لب زاوہا بابساو لاماکن انت رد آوا نا نت را
 کرم سف ےک م کاوی ہوا رکا E 0 9 1 رز گیج ےس اروا ںی اور ںی وف
 دلم اید

 شیر را... عل نب نام اناکس ا قاطمےک( یکرط ا راج )یب ات بتن فان ا یباطم ےک( ہ٤ فپ ۳ نج لاک نر اج) یکرا نیا ..٭
 ۔ےہ یہ کیه سگ تابع )نم طراوت بیس لاو زا اینک راس



 مدر ملم rai نودلغا نر

 لاک وک ڈے لاو تافو کنم 0 بوق سمری اه لو... رم اسب ےک لاروا تو لراقص

 سیدی راس سردار ف ی ناتسلز یھٹتتنطاس ٹو بت ایک والس ایپ ھت ےک ا ےن رز نایات ڈر مدار ےک

 تح قم یارب شرافروا ناسا رخب نام کد حب ےک سا یکاطع تصوی کج دنسروا ناس ےئل کالا ذرت یلظ ایک ےن

 تمرف ردیف وز تصویر کا کل قیر بج ان یورک ردم یکتسوکحیکں وبوھچ راس نا ےن

 لپ گر روا گور طناب ناف ناسارتحسفرط یاب پا ےن فو وان. اینپ یخ ےئل ےک تع اطار ہں

 تصوکعیکے ار نک سرو رضا سا یکدادب ےس بناجح پا ےن شیلات کادر یک یرعلغ یش ای مکا اراک ی رشا

 ۔ایکرومام وک اسلا یلا نب شرپ ےس ار ےک ن 7و کر واول اد یلا نے لادبمپن بما ییرنزوگی کن ابفصضارواوکرہ ا نادبک یاد

 الام ےک ےن کدر ای مز ےک تموک ر اط میلہ پاشی یا... اع گج ےب فیل ب اور
 یلاعُشں ود نا۔ ایگوہ ارب تار وااوہناور فرطایکن اسارخ ہ۵٣ ےن دیار تاوہ لاقفتااکرافص بوقت بج نان ےگ

 ات فا کت سوگ سیف ین درگز یر چ لاو تار رم کت شل لپ و لی یر امر قی وواق یوپی
 را ژانر ےک انا رک اسااک تاب سا ےن یئاعچ۔ےت ےترکت ات کی یل ہور لایا ئل سا ا نر اا

 ہن بایماکر گن لرکور اوم اک ف یل ن ورگ روا اید رک تار موہ ل دعب ےک ادا ایگ کوہ غراف ےرکیکن ادوخرا اڑے ےرسوووک کیا

 اے فیل رےہ ےس کاپ تشلاط کتب ان ےک سرو اش ین لئا یم یکرضاحر یخ یک ا ایگالچ نامضبرک ٹاور ص ام پل ۔ اک وہ

 روح نا رب اع ےک ےن رکی ارککیوخرواایلرکرا ار بم پا ان بی کاک ں واور این ںی

 ردا I ضرایب

 لات و a ۳۹ Eg رپ 1

 ایگ یک ر او ل تالا ےک یارک( ایج الا رک ےن مداخ یسک ساوکی ا ںی سوا کت اا

 زار لالقتمالب ہپ ناسارخ ےن بوقتل بج انچ یھت نو کن اسارقروار الامر وما اکرہاط ون ہمشرہ نب ار ی : مر نم 2

 لات دعب ےک ےناج ےرام ےک یناع۔ اکے رم و انا نهم اتم نام چای کوہ را ےس سا ارے بو یس

 ۔ دا تاں م تارہ تقو لا ان یماانپاوکغ نادر کوہ نت ےن رل

 رولامن ےس ناجرج کج ےل ےک ےرصصاحم ےک برش نج ہڑاردا یک رکل وت تراا یک روف یک یلاعج عارف. :ہرصاحم اکر ولا

 تلکس ۔ درک نب آیکلفہدسر۔ایلرکہرصاحمےہ فرط در چرایی را ياد ےس تا تارا اوج يا

 نیکی دب نیب تسوک کت ارج ےس بناج یارواگا نھ ڑہبلخ کمان ےک رہ اط نل م تارہروادرمرو ایچ درمرکل لے ہرا

 لیتا ا ےن لوہا ایگ ہک یئاو ےک رک قہ نب لیک نہر ےس باج یبا ےک کب ولخغمےاواایذرکترکن تیر ےن ثیل نور ادرک

 دوم ےک کلات نادری. اچ کتساررد دات مسن

 اک ان ےک سس 0, رم نب ھوا ایکو

 تاید واورم لکا ےس یارک یک ید ےس یکے ساو > ےس اطا ایک اتار غی اگر ات قرض اعوکی کر جا ار ابو . 0

 با ۲۸ مر لج )سری دہرا انی رات تاب یی( متر تم )عم وی۲۹ جرا نا رات: اھت فقاو ےس تسایسروماروا لت ںیم ںودارا ال

 قا ند ت اس سم ےنوہ یل اوشوام قا اطم ےک ۴۴۹ سرہ ) بصلاح ڈر یکی ووو وچول اوشا ۹ ت انو کر ایم بام )لم ۳

 ورکلوش ۳/۳۲ و تافو یکراف 2



 میرج ...مشلچ rat نورنا

 هک و!ع!نایعشما دقاوی ۔ایدرگح ور اھ ڑپ بطخ

 رح ےن نوع ایدرکل وزع ےس تول ین اسارت لو بل ن بدر دت ظر حب ےک تاققا نا ...:ایگر رک ارب ناسارخ
 وکی لانا سا نب گنی صو ایکن یک نا نا رس بنا پا ذهن چاق یم یدذادفب ںوذ نا یک ع توک اط نب
 امر لا ینا روا تموکح

 تساوفرد لد اما فالخ واتس ھا نب لیا ترک رب کرک اه تمدن ار 2 :کج رار ےک کوا
 یت یول تیم یک جوف سا یڑوکیذودورم نین نب یلیےس لایخ ےک طایقادیزم ےن عٹارای اپ کیک ئار رکے پورب اچ انچ یک
 ۔ایدرکا پل ےسا ےن ںوکول نارخ بلوار ناس ترم سا ےب فط ییا بکس بسی انچ
 ۱ شہ سن اورایک اد تیس ا اچ رز ایک رر

 7 تک N ۳ ور تک ا
 ورگ یکرنروگی کے رد ناہفصضاوکف لو یلا نبی ھلادبن بہ مما ےن دم غیلخدعب ےک شان و ارے باجی اے نین انچ یس 1
 اتم رابه ل ر سیلندر یکن اور ےل ےک لوس کیک بیا شاید کد راطا یکی وزن“ یک یمن

 رواایگ اي گل رپ یر گر تسکین رکھا ےک گئی فد تچ چ اق یک لا نیت یاش 1
 ایگ و لاف ے ووم یکے درو اف

 روایت یک راش یک رکن سا دا یا کراس اکی ورح کٹ یل بورے نت یلخ ں و ی#+....:رضش ڈاک ناوم راف
 کی لی -_یرفتس تیا ےن دعاص۔اھایی ےئل ےک ارد لورم یکی ا فرط ارد نکا یاس
 ا چوک فر لی یخ لک کت ےس فیل نب ورک ناوم وہا رب ای آباد مامو ل کے شواهد باک
 شی مد یک اد بعاج گناه رکن پا ردا فرط کز ارش اا نیب یک الا پچ ار رییس فیلد
 کتیا ص ٦ ہک ےرطخودحم نسل رک اھکرو کر ام بکر نہر اظ( ورتب )
 ےراس ےک ساف ۔ایار رر گے یت کول وارا یاب مرت فرط گزارش قع ایگکر ےس گنجآروبجم تیل ہور روا ایگ واب
 ےگ [شضتع لوس

 هاب ام ناتج شین ورم چای کب قات ناوم یاسا اراکن ام مکے ن ٹیلی بور... 1 اور كاب کیک یل نب ور

 ےن نلوم بج ردااپراڑارپ ہل اتم ےک ناوم ییا بورے یر کت شب کن اکو و لاک« لات اکو ورک دک س ےک کای لاپ ل

 رار ےس ےک وا رج ےس ےک یا روا یک اھ ےس رکو: کواس ی فیل بور ایا لچ ییاووارخب تالار ین ترو تک یی ایماک
 رک قنادی کس لع کاپ ےک دل اراک گا اب کل کے لیفرکاپ قوم گول دحب رب رکو لازم لھ کن اک رک
 روااپگوہ لانا ںیہ هیچ مس رش اپ ےک یل گلی نان ۔اھت انچ ویا یر گن اتو نت سا
 لا < تین اب ےک لور لا

 رھچ ایام رن تمجرمہدہع ینا اکس لپ یکدادقب تااراد یو ار ےس فیل نور تم فیلخد حب کس لو سوق... رر اور
 0 0 یدادفب ےابناج یا ےن ت ۔ ٹین درج اید مکس مہا اک ےناج ۔ےگگم ان اک ارپ ںولام ڈرو لو نص

 اھم ےس وڈ توام اروا یوی یک ار0 ے فیل کور کوک یلخدحب ےک لاس کرب ۔ایکر بم انا اط



 میر. میل rer نورلفن اًنراج

 ے کردا مگ الف ےک رم رم مبنا رج... ین عزا لو اسارت یی نروگہ اب ود یک یل نبورمع

 ایر کاج نل فان ےک فا یلا نج “یاد مت نشان ئوم ایپ یک ر وک ل ےک ساق یک اونو یاسر ےک
 ھبامڈج ےن رار برا نادم ےک مک فخ رکو رک میک کز روگ سکن اسار اپ ےک تیل نب ہرعواود لاک ے ےس روک اردک

 ها درک اپ فرطین افسر تسویه جاری بات رک کے فصےن زیر لادبک نب رکوع ںوئاھب ےک ںونددایڑٹ گنج یم
 2 ٹول لو ناپ جج کوہ رہ سادداایاھڑب مدن ب اج یکن اہفصا سیریل ب ےک سا اپ ت سے ر گیر ےک لاس اوو

 تیز نگرش نا چ انچ ۔ال راج کیر رگ چن اسارخ تیر کش ہا ےن ثیلاندرمچ ارود یا .- ا کردا حئار

 یا ایگ ڑب ہبطخ اکمل: ےک سا شیبہ ام گن اتش کت حل مرہ رش ی یاو یکن اتسربط ےب زني لاپ ےک

 ےس ٹیلن دری انچ ۔اھڑب فر یک اشیمن ےس ناتسر ویو نامید ار ےیہ رذک ںوناو یھشرارپ را ےن اپ انہ

 نوک وجے پا یئان ثیلو ل رحم ےس سا ےن جار ایگ دوا رککگگاھپہدروا یدید تسقوکس ا ےن عار....:کب 7 ورگروا ار

 رایت یڑ ک یارک ورم ماش سقف کودتا رک م سرے ورت ایک دارا کعب فرط کت ارب ےس ناری ایل

 ےس تیل نورم ےس لور ایک ےک یا نک باتری عارف تیل نئ ورم انچ ۔ای کر باشی رک ل وجب تسارروا

 ناک کب طرا ا یقباطم ےک ہدعو ےس دب ز نیب ھجج ےن یا ۔ یوم تیرا ں ویا یاب ےک ساروا ارے اچ رک ساروا یارک ل ےس نا

 4 غار رک فریب ید ایوان رز نر ا یکم دا اھت ای درکح ےس دما کار بک شر ناتو

 -ایگالچاراخب شاپ ےک نان: اساس ندا نشان کت سعی ادارت کنڈ مالخرو ایا

 پا برتت ال آروا باساو لگام اج روا ایپ مزرآوخوھتاسےک ںویہاسرنچ ےک فکر اھکت سش ھتا ےک لرے واز -::لروارارفاکح ار

 روا کک دعب کد دحتاسےک ںوجرکشنچ ےک یک ار ےن اندی مزد کوین ارضا ها قو ایه اک ام ےس متا

 راس یر کس شید ید رو اشین لاپ ےک شیوا سربرگ تا اکنز کس شوی لب کو

 نان نو ںیتشلنواے نج وایدرکا اطع ےس اینو n اعلان لو تنهای روا

 لع راف ںیم زیا ایکن اوردارخب تالاب رد رک اکر اکڑ ب نار ےس تیل نہ درک تو ہت ر ناار اک ایام

 تیا نور ایکن اشنروا تحخر وا یک اطع یکرنروگی رہ ارواب وک یل ور ارت یکی گتساررد کویر سس
 اوہا اکر اکر ایک اور ےس ےک ےس رکج ےس تا نب لیتا اے رول ایت تواتر کر نگر اس سروش پا ےک کرا یت کشش

 یتا دوا ےگ وہ لئ ال اس پچ ےک ینا وار یی د و تساوی اروا یک پاتم ےک کہ وبن وک دد ےس لکا 7

 ایٹ ولارافب ھتاسےک یلایماکل صا -اروا ے آے روپ اش اپ ےک شیدا

 لب اراک ےک ےک ل اراک تار آلہ وٹوراپود ےن ف ورع :تساگروایرا 13 فہ نہر

 -اید ب اوج راک ےس تیل یو رکود ایک درم ا ےب اہ ایل ک واں الع تہ ےک ا وے لا ااو ناور اج

 0 - ص0 کس گرو برد نسل سرو

 -اگاھب رک ب نا ود ےس لکشنی ید کوہ تسلقیک ین بر اب ار 0

 ے یک اچ شما یاب يا زر یی اھ زاش: ..:یرافرگ تیلور ع

 کیا ےس انا اتے کر فس ےس یز یت تیاہتاوہ اک اجر جار ھدا وف اتاچ وہ رود شوو بج رر وا اتا پ چ ںولڑ اجرک( ت آکے زو



 2 رج... "ئ7 نورلف یار اج
 لیگ درکریق یب ناکم کیرراتد گن کیا دعب ےک ی اردا یک ارب ی رش ےک ارکراوسرپ فوارکا اچ ادخا تطااراد وو دکار لم تمر کرت یف ا ےس یی اا یگ اے اپ ےک لکا رپ روا کر کر افر کر کئ اھت ںیم بم اوج سفال ایکس نجیاڑوھکاکس ا یشودایز لدلد ںاہداپمچچ 1 یک شد ےرانکے ک بالات

 _ ورکر موو وک لھ یورک لا چنانچ ۔ید معا رس تنور یک تقوا کر ذکر اتاپ یوا یت نک مات تطاس مزو اوہ ته هتک سم دا رام لا اک شید ی ۳ فرو یک لات کر طعم فر اه ر کز ارد تد ی ےس دہ یا لا دا زر ناسا رک اساس ینا تمر ےن رشم اغ ..:لا کور گروا ین تاک
 رور نب دئ تب رہ اط تاک ا نام کروا ن ات دعب ےک وکر تیلور نیکو یکن ام گو نپ ات یر

 ` اتاپ رآرکگ اب ےہ لباقم ےس نام ےس راف تیل نہ درج بج اھت اوہ لانا شرت ار ےک ناعجاکد گپ اب ےک سج ےہ شیدی ےن کت موب کا اراد اردا
 ےن رذ وای آت وا باہ یکن ااتجرہاطأدومج ایک تے رد و نور ےک کر یت ںی ف یہ۲8۸ ایگ رک داف اط دعب ےک ا

 : الگو عارخاک اےک کت پچ اف
 ےس سا ترک ذعار اٹ رہ روا ی تس ارو یکی زوی داف ل ارب تالاا ےس ہا یے ایل رتن ارہاطپ ںراف
 علامه آیند نوا رو تساوی اه ےک 'لخںِب تاک وہ لاقتااک ضم ذیلغ تقو سا۔ایکہ دو اکے ید دایز
 شین: نب یل لاھپدازاپ کلا ارب اف ےس چم یکی وجو معو تلف یکس ا ۔ایگالچ ناتسجر کوہ لوفش لاو روا بعد رباط کد
 ناٹی دال راک اورہ اط۔اھت کیر روت ےک لود نا س د سبق ( مالک عدد ےک لا )8 12
 ادت باج آ کل ا ےن ںوباقدہار کد دب اضا باس اک اوہ ایکل وصض عارخ اج ےن مکا جی کلک وب قد ادوااگالچ ساپ ےک یف ہیلو
 کررہا اع دا زای مارک اب یک نب سیلک شب راف ایک یری حا رک ... یر ی الا لو اکٹ یلرپ لا
 اھت رکا کد از اطوج ایلودعواک ےن رکا داےک ادا کل اپ کتی شوی تک اس ےک بوقت اب ےک ناروا یلرکر افرا ا دن ایگ گا وہ رکا ات سک اطا دا ےک یری یاری ا اپ ہلباقم کرلی ید رکا یئاھڑچب رپ لراف ےک رک سار آ٣س یف ےن رہ اط ]ای لا
 پران رک اڑ روا یکم ھی راف ےن فیل نب یاب ند تیرا ےک اد کد ج میکس راف یر نرو سوک رک ردت فف انچ
 ست ےس ءا ےس ےک دم کوے مانا رت ن کک کیر نارد لا ایک درخ ےل ےک ہلباقم ےک نا ےن فیل ۔۔۔ ۵۔ایک
 شوم بیر وکر ےک سوم تو ےک عر ایک وجبر تسار ےس ی یہ ےس قاقا۔ او نادر مات کورس نکس گدتسارآ
 _ گی رر ارگ یلرو ا یہ رک یک سکر اک یلرخ ال یو یئاڑلیکن اسد زیا
 يک دقپ نر نیک عدل تای نوا ےکد اد سا. :رارف 6م

 روا سک ف لک ےہ ترابعی ہپ ہک یلاخروا مجرم )لے اف کش بال ۔ن رم رو لہرا ا اراک یل دیگر گیرکانک رٹیادیلے وج تک م ناج لودر ایا باک رنده تیک رمان چرت س نقض ناچار ۱ تاپ ںرافے ناتج ےس تیل گن: ٹی جک اکا دتا 9 هدر لاک )سیر شقایق کا لس یر اہ اھ مک ےک تیل درد ادا اشوک ناس ےن دشت یا ۹۵ نج) لا رات کرانا 0
 ہد رلج لاکا ) یک اچ ی رالی تار اطاسب کا



 مور صح ملم ۳2۵ نورلفںب تر ۳

 اکے ن کل نیب ےئار سا ےس ںوکول نارہاھپ ےن سل. اکے کر و طش ساو خرد اہ یخ کے ریما ےک ت ساوترد یکی ز روگ سے غیا

 ید ار یکے ناچ گاھب فرط یز ار یشےک روا آے لاح اولی ر یکی فو ےک بش ےس ےب ںوہ کم ایت یتا ینبادعحتاسےک نانا دایلرکودعو

 دمے لوم ں اے فرط یک دوتا يکي وام اف شک ایکو ناور فرط کز رشک تار یری انچ

 اوہ! کٹ ولب اچ واد خب تالت اراد ےک تیل وم ند ےگ ا٤ کت مال

 سفر فن نر( یر رک ) باک ا ۔ایارک تت م راف کوچ راف تام نا ےس س :ہضق رپ سرا اکی کرس

 مالا ےک تاخد یال ےن یر یسک یت ےن رکی فک یک تا ےہ کریک یت فور رودکی ون یک لک کریس ها

 تالاع ےنپاوکت ارفن با تنطلساارسزو ےس ہنامخیق ےن نشلادپ مع ادرک :انجیھب عار شوادخب تال ارادروااب دلا ڈ تلکس رزق کی ار

 سچ تاچ ںاھ ساو تقوا ںیم رہ اظ باقر ی مر فر یر هاچ اد یمن تک

 دفاع زو ےہ یوو اچ چیک فوتو ار روا ولت ےک سا مرکب ہک آے کا ےس کریک اوم تاور یر کر عقب باج یکزاوہا تو یہا

 ےک در گیم رواایکدن اور اپ ےک ںیم یت یکی رفح بق سجے لرالاس پچ ہعموک فیصد ےن تارف ہا کو رر نک لوک ارف نا

 لاو بناج یکدادخب ےک یم سم اطم ےک مت او 1ں یاد ںشدادخب تفالقارادعتاسےک تیل کا نیو کا دمروا نیل رک ودان ی

 اید اکو زین اکیا رک راز نر نبی او +

 ایر صاحپ لی زر یشاک ا ےن رفت اک و۲ تساوی ےک کیہ وخ تخ بیک نر زار: تاکتیک ی رھی
 هد برات دی اسارت نا لا یر کے ایل ٹولوکب ابساو او یری ےن 2 یا اگاھچ کا اھکت سکو رابوو ہوروا یئوہ یئا رجب

 ۔ی نیشن اخ تساوی اس چپ سج

 ہارے تش فی ج کا یک یتا تر راس ےس اف لو قت سٹ 9۸ ....:لاو زاکتصوکحی کی لو: نام رو ات

 کتی گستر لر تموکووالع ایک وکی یارب نب

 با یکن ات سج قا اکں ورال اس ینگ اندنچ وک ح کیاےک وفا کی شک وفپ ےر ےن یلماس لئاسا نبدحا یمن سیا
 : -گدکیدورورم ان نت نکا یگناور شوی ۸

 ایکو مراد ک یک تیل بج رکی ر تورز ےک یک ب شین ٹاون یگ یلرکرانرگرہاطیب ےس ج۹۶ 9ناتسج......ضف رب عنئاتتہ اکا

 ےس سام ےک یئاماس لیا ٢ان یا وفرا رب کیا کی ی فیپ ےسا بجز ےنرکہت مول یل نب ینہ لم یئاھب اک ا قت اکا ایکن ای داکاہیج

 یر ورک تاور ےس یون کر ےل کا لغو دسر باہ یک ررر وا تسب وک یل نب لہ ت یول اب ےنپا ےن ساون یر آف رطل ا

 اي جت لب دتا نرود یا اینکر فکر یارک کے سا یئکل وکی سل ا نا الا یک اے ہیر

 ینہ نیت ےن سا قا رکرارگاھ ٹیگ لم ےک یھب روی لغو دسروج یئاھبار مکی کوہ ٹی روکل دحم بج ۔ایلرکء صامم کل دم ن ساروا

 یک کت لامروا یک ساوخرد یکن ما ےس یعددورورم
۰ 

 روایت ابا کتا نب اوا نہر ودعت اصول یئاھب دازاچپ ےچپا ےن لاستیک کرمی < لات"

 : : -ایگالچ لئاوارافب ھتاسےک لدعم نیب

 ا 2 2 ےنوہ شٹئاق ےک ںواماسرپ ناتسج.....یگر فر گا کت یلروا ی رس

 کرکے عوف ا ایک اور ےک ےک ی راک [ عج وف تقو سا ےن ناس اد ۔ےہ ر 1ن اتسبےس ہتسادرازگراوشد بل کیا

 سم ںی دو ہر و 9



 م ا مودم le رضل ۱ نور نارا
 ود جر ادقب وکٹ یلروا کریک اید مہ ےہ فیلظ یک کک ع الط یکی ر اقر یکی رتا ےک یر خاک نسل ایر کافر کوک

 _ایگاد لاڈ جم لیجرک اپ وردا ایک دک داد د ناچ

 اترکا ار اراقب واال نی راکن اتشروا بہ ذیل رافوج کی: دز مر... تعاطاو تواطب لنت لا
 ا اےک عراوخ ایگ اچ نئاتسج ےس ارانب چن انچ ۔ایگ آصق تا سش ںوقاب ل وتاب ےس رادرسایک کن و کیا
 رار قے فرط کن ابا گج ب اح جز رخ یک ںیم تار وہ یت ےن بس نا غانچ الات سا نا
 اراد اسنپ خم کادر موا کر کن استوک ی زنا نرم ایما یم لیک رک قر گۓ اردا درک
 ےک ہری اک ن اتر کد ار و رابود سیم یکدرکرس یکی نب نین شیٹ ےن سات ین کو اسان
 رر راسا یا ت ہک ا دال اےس اراپ درک گو ترانو یکی دد ارو د ےک ہرضاح ابد

 رها شوی هوا کا هیت سران یی یکتا کوک کنان لس انتقام یل تاج ےن لرل
 ۱ ۔ےت تا س ےک لنا ۱یم ان ادوار منصب دق ای

 واو ارپ بار طا ںیم مو ششم سس کر انص شییلن برما نم فلخ ...ہبطبر ناس اکرم ا نب !فلغ
 ارب ںوقالع فوت ا قت نشو اک کیش یک ناروا اھت نادر ہن ی ار مار ارم ناف
 1 ایگ نر سرم کان کرج اطتس لب لووتام
 ہناور ون سرب کلاس شم مات اتچ یک فسا دادا کس ندارن کاپ اتا را یگ

 یت پ نامہ ےن لا بم شف ئاچ

 ںایدرکر باتھ یار. فن انہ نانا ئاق ت تا یورو یر یک ا اس و یو. راک «گررلق
 اکن ام وج ںیم کرا ما ما نب فلخ یہ ےن ےب ےن روف سا مت ....٭9.....رادرساککن سین اور نین اے ےک لورم کف اغ ےن رھا
 ری فز یب ماا 1ز ین اغودسر روااوہ وطور ای پچ ج ۔ایلرکور نام اھت ا رواطون ٹیاہت
 رک کن اج کا یگ جبر رکن امار روک وک نالا ےن فرم ادراک سادات روت یگتساوشرد یاد تمدن ایک

 اھت ایگ ورک ل وزح کر گلاس ارتے جو یسوااھف ںیم ناس ڈو لان 77

 لس نوا لات تقلب لود نا هی کچ ایل ٣1ر صاحم کف اخرکخ پن اس نکا شرق ا. لپ کفلخ

 ےن قر یگ یم یب ںیئاواراب ۓوہ ےل ارن کی رم سی فیش درگ ساک a SETA 2 یخ
 قاب جرم لار کامل 2 روش کا فلغ۔انیلٹ ین ےس قر ف فل مم

 الہ اب رد رٹکےک لواءاسچجن اچ اوہ باو فرط یک ارانب دو ےک کور و نت دعا کس یاب یخ رسد
 ای آں یہ ےس ویکی ار 7ک روا تشللاق یک و رادر ےک ناوجاتیلعرم

 ا دے یا ےک م ھتاسےک ماکمساو لالقتسارپ تراماو تشوکمیکن اتم دق ےک یتا نب ف لف بج :س نا رر تا ۰ا فلغ
 شو رلا رضوی درب لو نادات شام ےک توک کوب ن ناتار یک تند یا نام کیک یئوہادیپ شئاوخ یکے نر کض رپ نام رک
 تشاق ا ےن ھا نیا فلا یگوہادیپ تشلاقنامرد ےک اولا روا لورلا ماصص و ےگ وہ روزی ل راس ناتو شن
 یت یار کیا ین ار قو سار ظایکاکن ام کی نادر فرنگی دن وزرا کاو کف ےس
 ( مردم )ا یی کد رقم یل عز ضااکرکشپر ا نیم ہا نب نیک اھکک فطر نیا لاک لا ی شی بان ۰0



 مرض متلب : ۱ Pet نورظنا را

 یا اچ بر کرک بسا دات
 اگل ےنرکل صور یخ اخر: لعب ترب ناب کروایا ٹولے فلخ ن اوروں ایکو دو ج

 کنج کس هرس نا ہیک ارا اد هرلورلا ماصم :یرامقرگل یش لات رواہلودلاماصمص

 وک اتر وا ایک ابا ےن رفمٹ اض انچابد اکے ن رکرافرگے تک لوج سد لا کن شرف تم را اور فر

 کفر اوہ اتمام ام اک وفود یمن زرادہ کا تاھڑب فرم کف لش نبدریرگے نوک فی ادعب ےک نااید نار یش ےک ہکرارگ
 ٌ سبک ادا یہ رکا یک ساک ولیکو روا وہ

 ا اچ کک اور ںی کرادرس مت ا ہا کاک ا نوک ےن تپ إذ کردے لورلا مام. :تسلقیکف اخ ن بور

 پاچا کیک ساک یا تور ید ےد تسکقوکف اخ نب گن شر لو گجت فلت درگ نر قم

 ۔لاڈ رکی ھپل کس اف یا رخ الا یک جز تہب ےن فلخایگالچ ناتسب اپ ےک

 رر داتا کک یورک وج شہ رھا نب فط درکل ور نعمت تصوکخی کام کوک ام عل ہلو دلا ممارص۱لی حب ےک سا .... ریشدرب فلخ نج اط

 ایک ناور لی یاد رباط لپ هک رنک ان فله پرایک نرکہ قر نام کوکں وو ےس ساےہ ادر زل ا

 e E E رووا لام کشی اروا ےۓ هلی س تفرج رک اه یاب کم گچ

 ۔اھتش یی تداب 1اک ی اروا تہ ییا اک تمنا در ۔ ی

 سا کرت ا تسبیح ہشاززوررواو تام یش درب لاء بک رصصام ایک نسب هیجان سرا جر 27

 فرطیکن اش بنر ہار ہا ای 2 شور ےک وں وتا E مرہ تا ی ا تر رک

 وک بس نا ےرہاط نم نیٹ "یر آےراس تہب شیر صر میےڑوھت 3

 ۔ںیہ ےک واال ا ت اقا واین دام اکیا روو شرب ےک تک 2  انجایکدنا فک را

 . پابذچ ایم اے ںی ای رات م تا( یک ۶ف اخ پا اب یا ےس فاش نور امہ... 0

 یا خنک 1 بت 6 یھ 0 ںایئاڑٹ لود لایک حتوم اک فلا

 یر رم راو یک ل ود لابا بوج جو ویر ںی ناب رک تو سار ال فرط کن اک

 e EE EE بس نا کمان... پورن اط
 a TS آی ںابو فالق

 ش نامی اسارت ی1 ےن ہلوردلاءاہب ۔ایلر کہ بق ےھت ںیم ہضخیق ےک متوجہ شک ےک هک بصورت

 لوم تاکو کلک لورا براق رقم نرگس ےل غر ماچ انچاھناماسورسےب کا تاور

 ماتےک ناتسج کے د تسول ا ےن رہا لب فخ پاب اک ا وت ایک خر فرط یکن اتم ےک ر اط. لب اکف لخ نرباط

 کرد ےن فخ وت یا یوم ریپ یکتا ان ےس یک اوا روا طب کارگر ول نوچ ایکوہدنب ںیمہعلفک یا فلغ پا اکں اروا ایر قرب ںوبوصص

 ںویاپرایشوہدنچ سوا نمک یا بق ےن فلخس هد« کنج کت پاپ لود ےک علیک شش گذر اط ےب ےس ےیرذےک

 نام رفع کنیم اچ مع هلی عمار رک

 -اتاڈراموکں ا ےن فل پاب ےک



 میریم... PLN غور نا جرات

 وب ساق یار چک اور ےل ےک کن اتم اط ےس ےس ےس ھتان فخ ضرب لول لب باب کا
 ندای نو نادر ات سیم ںوقالعےکاچچپ ےک وو اطلس نقبارقب تارہ دانش وی ۔ یکل صاح ایم سارا اب فرط یک
 ۔اھت ل وقش ںیم ےن رکن ےس ںویغاب ےک

 ںوقالع ےنپاوکف لخ نر ہاط ےن نلجبارفب اب ےک سا ذی کت شرف ورمی ناو. .تسلقی کہ اط لو آب 7:
 وام رے ےک رک جت فلخ نبرہاط ےک کرایت رویم کس کلاه تب اجاروا گام تزاجا یکے اےس
 مايل کی گپ گیر وڈرو ای کا 6ں اے یر وتیان ن رخ یو + تسلی اطروااوہ ہل اقماکں ولی ت ں وود س وب فارطا

 دیگر ال شش نرود امگا ارس بار ےس سناید رکا ترک لپ ےن

 ےس ہا نب فاض ےک کر ایت عوف انچار گن اشاناجاراماک اچ ۔یئوہ غالطا او ساوکن اطلس ... :گنب ےس ھا فط یکن اطاس
 ن فالف 1 ےک واف اغ ےس ہرص اھ کروا کج نو درپ روا الاڈور صا فلخ رو یم لج [ھی79+. 0

 ایلاھٹاور ان دو انا پکس ساک دنا رول تاخیر چرا باسلام
 لہ اطانب اک ا انچ ۔ کرے ردا ڈر ککی ارتفاع. فو نیر فاخر دا ےک ت افتاد نا

 یاد ےک ےک رہاط ۔ ںیہ چپ رکن ایج مہر یداوکن ا ےئ آی یڈ تاعقاد وج دعب ےک سار یک یلابرف ان یکپ اب ےنپا ےن اذن اوہ نار روم
 -گوہدسا ےس فرططیکف لخت الایش ےک نیر گل را کن

 لایک دن شی قدلط ہما ےنپ ا روی ف اخروی ورک نا شر نوار ا :ہلھ ٗپ قراطصلق اروم
 ایت اوم انب لب یا س ےک تورو دبا ضیقت ددنخ یرہگک یا دعب ےک لب قم روز یخ ییا ما بم تام فرط ورا مس

 ےک کب ےک رک ےس یگ یم ند یہ کیا اوکق دنش یب ایر ص ام اکہ اس ا وی دون اطلس مت اجایلاٹا ہد تقو ےک تردرض
 روا یو لا اھت ےک آروااڑب ےس بسوج ےن ینا کیا انچااھڑب ےک ۲ے ےک ےن ڑوتےک لوزاوردوکں وین رواایک۔ مت ہدارا

 ۔ایگلچ فرطیکل یک سود کشا فلخ ایل کپ لب ندوی ااید کیپ رک اکا زادرد ےڈنو پا

 رطح یر یک اکل میشی ریت سا بہ ییا ںیم لیسی ریت یا في کلا[ دید رسد ا 20 ۱

 مکی گدی دس زا جسد فاکتور نی رسا تلف تاچ وبا ں ولیم ج وہ

 بیمه هرکس نور

 ول اف ےس یا کاو ویلا کت اس ر پایه نم ےنپاوکن اجرج ےن فلز اس روا لا ان فلخ
 لد تمام لریق کبابی یدک اس س نرد جے نام جوا ےک وے کا کش زاستس یاروا را فال دون اطاس

 -ایگمل اقغ اکی و

 ان را حس نت نرگس پا ارج فک لاین 'ےک فلطروا شق رپ ناس ن ووم رقم ناحت اروم

 رنچ ۔یھتی وہ یردرضتکرش یکن نا فروم یا اش انچ وج ومدالوایکرافصوہ ںی ناتسپ کت قو 1 اروم دیسک ناتو راک
 اکں وان ادویہ ناتسدوک می وی ع سکس ین یکت واخب ےن ناحسجل اےس ےک ےک ںوگولنازع ند
 -د لاڈ سیم لیتے رکا راے نا جالا ڈ مم امت ایک سوز کس القا ےس یک نب فون تخت ار کور صاھجپ لی لواعلق

 رهن یا سا دو یک یک واب روا ایکو کاپ ےس دوجو ےک نا ناس کک تل اہی ....: حت اج اکر امفصونم ےس ناس



 مودرصح 2 "رج چل نورظن راج

 رواہ لا تستی رو ذوب نکس تان دال اسے سا یوگا اج روبرو ایت یخ رک رگ ب
 دعوا اقا ایم ےس م وکر واک اے لات

 تالاح ےک اما: ارکستر
 فرط یک شمارہ بش اکی ا راف لاا اتر بم اکن ارناف وہ ےک ناس ارق امام ن دسااواوا اک ن ا ںیہ لا یھت نا “نار یٹاماس

 مارب باک ں ونار اماما الاد بسر اکے ۵ اب اھت اکر رقم ناب زر ماکن اھ دذ آے ناو شو رکے ںیہ ے رکبو
 ۔ےہاتاجایکن ای رر طس ا کک شیٹ

 سش عار ےنوہ ےک ںومان نا یم شین ما رک نب نیب وچ ماربب نی دیش و نیا" تافل نیب ناش نب ۵ہ راغ ناماس نب دا ۰

 بج کی وہ حر سا ءادقبا کت موکع یکں وینا نا ںیہن اروا ںی الاردا یک رتا دنت تس دا ےک دسا 0وہ وج لام
 ناوواھتراقواکف السا ےک عنلاہکا یر واایکرب رقم نیر ۹ 0 ۰

 رر اچ ییا راو تشر اکر ب اط نب لیکو ج واوا اب نان ناسا يک بد ار بجای ایکررقمرپ وری مند و امر ےل ےک
 باما سا لار کنسول رس تکنو تاک قمری نسخ دیک

 ۸/0 لیتا یم بوقت ر صفت ےب تام ےک ما کہا: دما کہ رھا
 لک لان انچ ۔ ایگ انہ روگ اک اہی زا اکں اذا م سوک راے سا یر س اوہ می ضا ام لانا دسا نی جا( ینا
 فرطیکں ورزی ےک ناار لک (لاوزےک ت تمواکلرب اطا ر لاب 9 نی رعب ےک توکل او ےک ناروا توکعرود ےک رہاطخ رپ تیب الو

 ۔ئوہاطع ٹمونس ےس ا ےس دادقپ تال ارد دعب ےک ےنوہ بلو یواح ےک رافصرپ ناسا رخ اھت ترکت سر لول اس

 ظیلغ تند سا ای گوہ مٹ سمولینام زاکرہاطونہ دوا ایلرکضعق رپ نامسارخ ےن رافص ب وقتیل تقو سج :روکا رم ادیان من

 جک که تساوی یآهفسرنر چپ کت یانگ بره روی ویو تارا ستم
 ںوگول نا ۔ایگک ا اب ے فون اج رهن بمان جارو وا اب فردای رادرماک تا ےس اتا کتار
 رای نزار فیل بنا گلو زار يکي اگر نت + فیفا نت رب نما
 یورک ہول یی سرد کس ںونوےڑوھی اور( سلم الو کری د نب رب )کن ایگای ورک ل ورحم یکے ارحب ےس رھپ ایان

 قو وکم یراش لاج گیم روا اھت رک زخم یک ادا نج ایک قمر ما اک راہ وکل ناسا یئاھب نیا ےن دتا نیر ھپ بت ایگ
 ترامادنس یکن اسارخوک شہ نب نار ںوخد سٹ ا_یئکی وکی یگ یقاحساوبا تم واک کز رحب ےک یر رقت کل ساق رک تشاور ر
 ےن ںونود ۔انب ثعاباکداتاروا تفاوم یک ناروا لیگ ا ریما تاو یک اید ل اکے ناسا رخوکرافص ب وقتی رک ناس اغ ےس نار ءاطع
 یب اطم ےک تساوشرو سا ےن تار کت ساوخدد یک موتر تس یکم زراو وص ےس ئار ےن لمار ھی ایکن اپ ہدہع اکددم کر سود گیا
 -یگدیدوکل یم ام سا تموکعیکمزراوخ

 نا لاک راج یھگند ے وا دع ظن اہم ...٭ ۔ےہ رک نت ے اب ےک شین( ۳۴٣۴ لم ہر ہطرلج) نشنرپد لرعدیدج دوج وم اپ اه.
 OAD نیان تک ب ج چ یا اقط ے اجب ےک تافظپ )٣٣ے فلج ) شا دہ ےک ناودلف راد اس و خا
 ےک تک وما نیلا تک قے بس قز ناما ...٭ ۔( ۸ے نزاع لانا ) یکر یش! ند ںی ےہ ںیہن وج اھ رک جم ےن کیا... ےہ

 نایت سس نم هیر لج )ء۱ ہا فاتر... ات یاد اک ن اار امکرک را ایسا پے دید م رووی

 ںایلرکب قے دوق کاک چاھے رنا ہادی یاب کی ارد مالا ب وک



 موو رص. مارل mM نورظنا تاج

e :مار کمتر ایہ ےک روا لا سا ےن ںولاو ےن اھبب ےن اگلددعب ےک تاعتاو علا .....  

 ی یر یوم ا ےک ا ی اوات ید اپ یبا ےس لھ اید اسو لکا سا سج اےو ےک کرام سی

 ی یر 21 واک لب نود لک تو ت 3 یک اچ

 تے

 " تک ا تم. ۲ب |
 9 تا6 رکن ارام اب رب روطےک بان ےس فرط یک ادوخروا ایدرکررقمرب تمولع یک قر سو راب وک لاروا کی وب تن
 -اھ تن اور ہا دو مک ل باردا حازم تت کیک تیا

 نار اسا کی دی لاتا( مایار شرک نر نیا :یرٹوکی کل ناسا تافو یک

 ورک اش له رویا یون اسارت تي دعب ےس ۶وہ یک اع رس یک واک ن تم یذیلغ ان

 ای دید مکعاکک نج ےس ہمہ نب عناد ےساروا ییا اطع تملیک اسارخ ےن دضتتم یاضوک یل نب ورکا انب بسی اک احلا ےک نامسارخ .
 یکے نن نوا روا لس تمدن ناروا یورک ت اور لش تمر کن یلخرکر اتار اکا دوا کک نج ےس عار ےن ٹ فیل نب ورا

 ۳ رج اب کس فیل ن٣ ورگدناورباک یم روید روا ار ٠ل وقرکتساوخرد سرکہ شوخ ےن ہفیلخ کتسافرد

 ےۓئوہ تر ات جت ان ایک اور ےنرکک نج ےس جاب لی اا( تے ںیم ا اتے سار کول ناک یشب نیک رکب تراش
 0099 وب تست نت لو گنج یکں وفد اب رپ باقم ےک کرو نوے ای رد لیا اروا آ

 ورد لاین اب ےک جن وفودروت تسکحر وا ایم آں ئاوارافب رکنا نج اکی ایصال یش ا یکی یر سو ایه رقم
 اید شرت اپ کس فیل

 ےن اے ادا کچ تؤ دپ ٹچ انچ »تم رصاتخ تس ی اک یل ہور... لمت یار اخب کٹ یل ہور
 واوا زے ردا دوج لش ضد ےک پ تل ورقلا عو کیا ک ا ادلجکے س یزوا تبعید غسل یک مداور ترولاخم

 ہن تجاح تخم ےن لی سا یر ا د ب اوج سر اکلا ےن تیل نب مشرک اے رد الع طا پ آب ھم ے ری کد مرہ کیا کک فرم
 یار اکت یو کرو رہن ےن یی ا بیوہ شف اکیا ورکر ی ڈو

 ہن ےن لیئاسا۔یئگیک اکا وہں وکی سار پاک ف یل ن نورم تو :یراقرر وا تک ٹیبل ورگ
 درو نقره قریب ورضا یک نچ کس اکیا لیگ را منتسب فیلد کت کج تاب

 ےس رہ دتر کی ناپ ےریم فوج مای اساتید تین لاله :یگاوردادفب و ورگ

 وک یل ناب ورگ ےک لکا ےک یتا ایک شاداب فس تینا دلو جا دل اپ ےک ہفیلخ ںیہن اوم ت رولت گار واوہر
 ےس فیل نج ورمع ےن دم ہفاغ۔ گل ون دا اھت الپ نی اھتراوس ےب ٹنوا کیل ہوا دادفل تین ور وي ایر اور دادا

 رم ددی سکے ا ناف( نس رکن امیر یکے ومر اھت اس ےک توقد تق اط توکح نام اس تم ود ےک لیتا 1... 93
 نرمی تبع ان یک اظ نا ہنویکہ لگ ںیہ ہت اقلعت ن ایمرد ےک باس تم وری اپ تفاوت کت سورس تی

 لج وم دا رد قم تسافو یکن قباطم ےک( ۴۴ف مرسل ) نابالا ت ایف... هه رگ تم یاس ناخ ے ےک ےک

 ۔ دیا یدامب ۲یت ےھت یتاب ند تاس ںیم ےن وہ مج ایام



 ودر. le FAI نورلقن اترا

 نم نر کل اعم نا حس تتقو لا درگ ادر اپ کس لب ایزو نس یکن اسارقروااید لاڈ سم لیتے رکو ظا اک رفن
 -اھاہررکتصموکح یکن ہور عر پ نج ایگ

 ناسا وکم تورو( ناسراو )یوسړی زینت. نایگارام ٹیل نم ورکس مج ۸8 بج وک یگ تہ فرط یکن اسارت لرب زنم

 ےہ هک پلاس اریون روا و لک شوق کری کس ناسا ماس لیئاح کپ ماغخ لاپخ ساک ی ل کے ات
 نہ بج چاچ گوش ٹوک لم ناما تروا رکو و اگوہ یک ت نادر ناسارخ کل ا بج دوا اک رہاب ےس دودع یکل وقالع لورٹنکرمز
 فل یخ فر یکن نر. سنا اپ ےک لک ارے یز روگ نس کن امارت ص اق زت نیغ چب نام ریز
 ےس لس کوم ہوے نار کتو ےک تس روا اقر شام عناد کج وکن وراپ نج مح ےن لئاسا بت یکن ہجقاپ ےن ریز نب رگ هرس
 ایک اور ےل ےک ےن رکک نج ےس دب ذ نب ھشرکے دا وف یت ف یا ۔اھتایک آپ

 رب امکت سگی ز نب ماہ ردھجتاہ ےک نوراپ نج ناردیمروااوہ ہی اقتماکں وفد بیرقےک عا... :تومروا تسلی کب ز نب

 لر فر علیا زیب کس ا ۔ایگومکل اقتادعب ےک ںوفدنچ ےس م دص ےک سری نگر نرود ےک ایا
 لکا اروا یکم باقی سارواایک اک ن اتسر طب نوراپ نب یب ےک ا ۔ایدرکر قم فیظو روایات تا لیئاس ا ۔ت یگ

 ۳ ۔ کدے د تموعی کر وس ا ےا ےن یم ا یب لصےک تمدف ی اا ڑپ ہبطخ کمان

 ۔ایارگگ ا وکووخ ےس تعاطا یکے ساعت الخروا یک دہحدب ےس یناماس لیا ۳سم ۹و ےن نوراب نیر ...:ہیطیف رب سد کا لاا
 را وراپ نب ہھ ےن ےن رد یلبا ےئل ساتن یل روا قال ادب خا کن نیت ررکتولعی کت شٰرخارپ ےرےس بام کیا

 تا شین نارود ےک کن رواای بام شیک راک دے نو راہ نب ھم انچ وب 2 رگ رب ےر ےس ناتسرط

 ارگ قدس ےک یل ایماکےن نوراہ نج کردا آم اک کر ی اتر ڈاک فرج کک غلہ باک ا ۔ایگرام تیبصںیڑل

 لے ےس روک وراپ نب گردید ےس دواک ا تمور تس کے رر کوہ عل ےس ہنقاو ساےن یت ست یر فری یورپ نیر

 رھا ۔ای آٹ ول ل یئاد ناتسرطےس لاہورواایگالچ ناچ روا نی دزتےے رکا ھکت سک وااب 4 لباس رپ نود یب داد مسد

 ککے اف ۔ یک تیار یکے ن رک ض اح ےک کر یف گولن وراپ نت یک کر رک یکل رافرپ تصولع یکن اج ج ردا ایلرک تپ ےس دے لھ ا
 نک م واو ناشد ایل رکر تپ ےن ومر ضام کاپ ےس لم ا٤ ں ووارک ر یب ۲ش کے س ےردعو سا ےک کت ہا اطخ ےس نر
 لتےا ےن لب ا انچ ایگایالادفج رط یکں ویریقرواای ای لرکر ایر گے ےحاددوااوہناور فرط یکارافب ےس لناپ ےک ید نام ء نیر

 ۔ایگرم لی یردیقدحإ ےک دامدد۔اید ا

 ےک سنا ۔ایگوہ لاتا اک( را ءاروام و نامارخ یئاد) یم اسرجا نم لی سار ما شی ڈ۵ فصت ..... :تسموط را تبافو اک لیا

 روځروا درگ اور تمورتس ےن 1 ہفلغ اوہ زم اپ توا ارھنواا ان اکس ا ا ایک ا ری دیگ کای با ہی ا ےئان ۶م

 ۱ ۔اینہاڈنج کیا ےئل ےک اےس ھام ےنپا

 یر دوا رہ اب ےس اش کور سہو تر ہم ےک سا اھت یھ روا ترس کیت ل واع لیاری. :ںاییوخراورگ

 تب لی کیا ےس سیب ںوہاشدا اما ےس اوہ لاقت اکا نب لینا فا ۵ وی وو یک لار یا کے رت ط ا ی ۲ جلا اکران.
 نکس بس ما ژل ور عکس تمایز اوب ںیم کے رک مار روا ےس ہال ںورفاصروا ںوراوسشں یم ںوج اھت بد ؟کیتر دا یرداہپ تہب ا

 ینادعبانپا یکتا( مج )بد اش تامی اھ ایل عرل تل نا نیز ی ی رر مشک وور عشایر عاش ےس 2ب تہ کیا دایک فک

 (یلکر زلٹ مالعالا)(تایفولاب یخاولا) قرھازلاوجنلا) ںیم یب ین اش یک اذ ےن ےن و( ےہرکا)۔اگے وچ ام



 مور متلب NF نورظنبا یر

 لع اون انچ ۔اھت کرک لمس ورا ماسه سوق _ هم قوس تراس هتک لک ارکان ای از لس با
 رکورد ارت اچ گو رومی جن ام فر یک رگ درا اضرردا جو لت را اکنون

 _ اگلی ولوو ےس رک اب کول لا ایک ع

 اب ےک جا تک تک یم رک 2 EY جرم 99
 دازآاکپ اب ےک یا)ریکل اف مقر رپ ادب با نمای ےک ا ۔ایدلاڈ یم کا ےن تا روا[

 کیا لس عرب 91 قو اج رار ارا ےل ارا لیپ ےس سا ۔ھترنروگان اج ج( مالفودرگ .
 راک ا بجا ایکن اور کاپ ےک لکا اریماجارقر ول لام توا یا ےن کا یھت مشق ےک یا تموعیکن اتسرمطواےر۔ادرکن تم
 7 راوی جاو لاموو ےک اے ےس ار وتی ادا کت مافد یکل سا

 زیان نچ ا تزاجا کیرضاع یر وان کتری فو اذری اف :رارف اکر کل راز
 ت واخ رییک راف روا کوھ ہن ب ایم اکر کیک قت اھت ےن دار وبا ایگ ہہناوردادقب تال ارادتاسےک ںوراوسرازہ راج وائی د تزاجا ےن
 ےک قاد ےک زخم +0 سگ مر ار یر تفت وب لات کی فلک اقامه
 اپ پف امر یخ ای درکن یرآفرگ گن ار روا یک اوم تمور تس کدی دد اید ےس ا ےس رت فیل ازل يی رحب

 دان کا ےس ںی نا ے لیخ یا رک رق تای اپ لک تضاد را کاو
 ٠ے یگ یکی ادعا ےک رم ےک ی اروا اید رک تاخاک یناگدنز یک ارکے درہ زوکر یکسر اف یقباطم ےک شاوخ یکں وگولنلا ے سن ایلاذ تاس

 ۔ںایرکی گال ٠

 اما شبا م شالت کافی دانت ز ےک ٹینک یکن ب تیل ن اتسکببوص ....:ہضعإق اک متار ھولارپ ناس
 داماد قلب لب ساپ تم گن جدا جواب ےس کا مرگ `

 کیا یل ال یکے ل رک ض رپ ناروا ایگ تم ارہ ےس ےررھچئ ایک داک تر “ےارالب ےن لیئاسا نی جار ناسا و ھ ۱
 لس ناب ناک یوورورم نم نت روا نور ون لا لور نکا سا شوی 9 مرا رک
 ساایکداور ےل ےک لوکس لفورسر ل را ےک روا تسب وک کن ھت اع انس لای کک لر عمر تک یا ہنر فر ۔ایکہناور جل
 لارواایاھڑہ مرلف فرط کت سب رکو ہوا ؟ے قاد سا ےن رھتارھنولاریما۔ایلر کور رعنا یاری نیرو نارود
 اراقب تیم لدعم نیس ایدرکل او ےک یار شروا یکت ساوخرد یکن ا ےس یب نر رکن کیم ےن رحم لر رکو کی ب نب ےک رپ
 رار یماوک یکے کتو ھتان: ناک ایی ۔ای درر ر توک ےک تا ن: اح ایہ جی اروم پ ناجا وارد ایا یاد
 ۱ اد کہ تملک کنان رف رس لنز اي اش لس افکت تاچ اف

 7 آب اج یکن اتسبر اھ کت سش ی سیاف ےس جن وف کغیلخ یکرکسیکی ئوہ دوش یکے ن وہ یوم لار اما :یرافرگیکی رکی

 وکی گن روا ےسا ےن دتا رضفواار ما ۔ایلرکر افر کوک رس تسد یا انچ ۔اید ٠ اق کریک عت کی ار ی ےس نک
 ےک نادر مونا تعرفه ۳ اوروارقإ تال اراد

 نیم اوقات )از یاری گلو اوور ی وا کت واخب ےن ںولاو ناتج عب کس تاعقا نا



 مور... تل MF : نورلق بانرات

 قنات را لب ی او ایک کک م ن رط یکل یر زور کات قوطرعے اکے لیکراکشوک ارمنی اکر ارور

 در شم تلف یکن زال تارا ےس قاتا احا ید مھر برش ییا ےس یکتا رپ ےزاورد ےک یخ ےک سا روسرکاچ سی یخ

 اک 1ےک جج ]خلا یدامج وامہققاد یر اید رک تا اکی رز یک اا ںی ت لام یک یے وسروا ےک حرم یش مالفدنچ ےک ائ انچ ۔ایگا ارناپ

 ے ومرات چ سم نان شال وار کنار ےک لا۔اوہ بتلمےس بقا ر یہ ایگ ادرک کال یارب ےس 1ر ھپےس

 ' مگ عدل

 اکر یعسرواایگوہ وتاب تموت ی رک مرمت کی اسم ها رعنا ادیب ےک سار فا یما..:ت مولی کما نب ره

 ےن یا اھت اوج کب س نا تیل ب تہ تا ایل ےس ٠رس ےنپا را ارامس اک طا ں وتا مروا ںوبخارھم ےک پاپ ےک سا ایک ایٹ ا باطخ

 ںاھتاتب کرم اکے لب تجیب ےس بسروا کت یب یکت راما کک ا ےن یا بسم الا ب ےس نکا ورک

 کشک فاران ےن ارعا ےک بناوجو فارطا ےس تراداد یس کیک ھٹ نار یا... :شونب
 اکڑ لن یی کےک کل اوخیب ےن وہ

 پاب ےک لا یکت دا ےن ناتسب لان انچایاھڑب ےک 1م دق ےس توکو رند نا اگے ر تسرد ماظت اک ک کر تروا کک افاد تمور س

 نج ندا ہک نیر صفہ نی نج ای درک نلب تواطب مکمیھبےن ساارواروصنم ںویب ںونود ےک ساایگوہ یف اہ قر نروگمحا نب قا پاک

 رم ننه ی ال کریک کوک ناتسربطزروگاک ولع) ید ناخن نب روا لن یب ما یدوردرم لگی نفس
 نب گند اد نر طب لٗابا نار صذ با نیب یر اربارواروسصن یک یب ےک را سز لاری

 کپ فاعک ید موک ب س ناروا ایکو م بایماکف الف ےک ب ن اومن یھ مرکو مرو لھ( ےس مکورارعا) ےس دا زنی یک دارم الا

 کت فالف کر تق ذیل ایک نلب تداذب ملے ن ناتج وار ےس بس رحب ےک تابش کلا سان برما ما .....:تواضل یگ ناعما

 نت خیز ارادی ن سرب کتیا گرم نا تلف و ای ودر گرما را کتب
 هفده فر طهارت ٌنساےبول اتمتتا ندی ۔ایکر رقم

 ایا لار گم تضاد فر حرا ایبک کہ ی تالا لوو ناررغا اس راک

 کرد ےن رت ف یلخ ایکو م یک اپ روا کرن اب رک تواخب ےس تفاوت ذرت سو ںوقالع نات نترات

 ب2 ازنچ یب 776, ر [02077 لس رادلاخایگدنادررب یل وکرم یکدلاخ وک یئاھپ ےک یئولوط قر

 ےن ردہ دداایلرکر ار گول ےن نو ان انچ یکن اور ئل ےک یر امریکی اب دل یوا یارو ےس تاو ا ےن ددب ۔ایگوہہناور ناک

 , دیگران رد چ انچ دیکر م لاتا لا شیخ یار اکرخ ید لاڈ یم لیے

 قول اي اتسا بس مقوا قرچک اما نہر عاری ر ا نب نا ....:تسواخب یک ا ایلا ے ےک لاروا اس

 بب ےک ا ےن ںوگولاپ درکن اطعااکیراقدوخ ین اسم رکقر کے ن لا چ ایپ کرک کت ابار ھر یس اڈہ کتار مارک( ایکو مولع یک ےس اروا

 | بس انچا یا تا شش طاعس سکس ایا

 تسلگورابود ےن یوم گےۓ آڑ ری اراظبہراودروا کت سرد فلاح یار هند مزد لاو فرط کلر ح۔ےکر کپ وکیتاعساروا

 - روا اس غار سیکس ا اسید ایکو شپ ہرے فوخےک نا ناس لرز دتر غ تو زم روا ایک ین اوہ ا با تروا کدے د

 سسسسچسس تٹسست تہ بر تل 7 ۶ر CE e او

 ج نارلہلا ن یو قا ۴۳ذ ص۵ ند لج یش ا نب) سین اج ےہ رب شرح ۔ےہ طغلاکم زف۳ فر رح ) نشینی ایپ رری دج ںاہی ....٭3

 زد جک فریب یے اسان يا رنو رد سفت دیه کس ندارد یر قلا فک

 تامار وک ٢یک 8 گپ کات تے راہ اد ےن ون یو آف آے بہر وب کوچن کاج گر شا فیہ نیا ہد

 ۔ جر اعنا رم ناک اردک چر اھت یھ ر شا ریو اپ را...( ۵ر ) لاک جر یھ ںی



 مور رل ۳ نورظن مات
 رب رسد نچ گدرکتساخرد یکن سوری و گر کج کاپ لا ها کل کھ ےب یگ

 ۱ ۱ لات افد ےنہی وتی ورک ایوب مس کر ایق شیر غدا
 ور یک یج اوہ رو ہد رابود کک کل ہی ہد ذپ مایق ںی کت لب وہ یی ھت ایک اھ ہناغ فرکاھکت سکتے ہکرع“ لا لایا

 ۰. ساک سا الا
 را اکت سوناتا کن یب ےک ساروا شور طا سم ہرکتےک ہیولع تفالخربدامع ضرب ناتسرطرواز وب اک ور طا
 رک وافب ےن یا جاق نورا نک ھوگا ن اتر طا ٹاک یس نک ن کورت م یم نک د یک ات ن م اکر طا ۔ںڑ ےس
 روا کویت ےک یلدعوا کریم کیک ےن یاب لاول ای درک قموکح و کبک کہن یادیبق یک ابحلاوبارکے د تست ےا ےس لکا نتا ریما
 انا رکے رد فک اھتوایاپ کمی ءاس ةر اہ ات ؟ یاس ےک لا ےس کوس و ناسحاروا گرو تب زور تر ی لیلا ار
 _ایلانب ناصاددیورگ

 اجر توو کمال آن ادای لپ م اق نارد نا لاس: ریت ۔اھتایکالچ س مد دحب ےک ےک دیز نب ئی شڈر طا... زنا ا یحلاویا
 از کیا امر تردد ورطا کس لو شمس مو پا نا نیا داشداب اک ں وھاداھت مرک کار ےل شف رم ےس نارداپ ر

 تب ناتسر طلا ںی اکر ی ںی دچک سک ےک نا ےن ور طا ایگ ہرادرب نام خو ٹن اکر طاروا ایوب لر شمار هدر
 تک لی ان ماری روزا لاو ےس جو کد ےک کاایک روغ ےس نیمی بیفتد رک

 زوایکورف ف اف لا سل مار ارم باد بعرانپاشروا ےک رب تعادل یو ذاکر لار
 رپ نات تسوکوراورگرتار الاول وز ےس ا ےن ایما پا کت ساخر درب ےس تار ما ےن مال کدے د تست سا
 یا اکرم ی ورا تاب کنترل کس اباد رقم

 ریدر تسکین او ےن دا مات ایگرم بج دعب ےک ےس رعیھپ ....: میا ربا نب ھی اب مم ادا
 ےس زاہد تد ایمر د ےک ل دمادروا نات ر طی اووج درک مایا نا ےہ جو یکے ت مروا م القارب ییا اے گول مارا
 ےک یا ےس ل وی انچ یک تس ادق ابد یکے سکن وار نات طس ل یک ےن یکایک متون اور اچ ےس ات
 بل سوگ کل ولو صاف ےک لو کیس لباس ماقعرب دحرم یکن اتسرہطای آپ ہلباقم کواس نیا ایک نرم
 ۔ایدید ن٢موکن ادب ےک گل ہمت اداایلر کور صاحم ےن یشڈرطاکں ولا ےک یاب سا یاس اچ ےک یکایک اب کیک ت سات کوت
 اپ ےک ںوکوا نا( داماد اک شر طا) یاد یولع ماق نی ننرواایگالچ 0مآ شد دعب ےک ایم تاک ور طار نات

E۔الاڑوکل ول ب س نااھتندوج مد کی شے پاھ ایی کے س ےس اہ کاری روا یت ید ید ناما ےن شرط اوا  
 لد یکے ۓ ر ی ایل سار اکے ردحب ےک تلے لولعع نیا اھنای کد جف لیٹ رود ےکر نیت سر ناتسرط ےن لورا سی ال

 ہر ئار رب شن سیار تم آے ۵ دور یف ا )مالک, تب کل رپ رس راوی ار گود

 ایک کرا کاتر کس ناماسونےدشامز یبا اق یری ز یک ور طا ھت یش ید یز بس ےک بمب یاد لک مالا

 ےہ ایت یکم وک احسا نیر ومن ےنپا یئاھبداز ات ےپادعب ےک یکن اعنب ےن لینا ا نم تارا ...:ترواطب کاکا نیرو
 یر کن ناہید تا اکروصن یم ییہ تفوا تواب سا ےن یکن نی یورک تداخب ےس روش رعب ےک ےک جار ما

 ل یال ےس هضم نت ربات نم یو ته رم نا لک اتم یاس ی الا
 ۔نادلبا مت یں وج ہربل ا خیا ... 9ےہ



 مودصح مال ۰ no وديار

 رر تسر ورع اجاق تسلیت اق ل اخ باکس ااھتررقمےس فرط کہ تار ییا ب ناتج

 و یا را ناجم را ود ےس ھتاریماا اتچایدرکدیق ےک کر یر کوکروصیوا یکت وافب ےن نام لاس اھت یورک

 لانچ یہا یس ان ےس ساوکی ندید تسکین ات ذکر: رب عامر سد
 اکں وبوص اگے اج لوک پ آت داما یک اس ارے ششیوکی ادذ کا سنی دایر او رش انراھچ اپ توا وکن سا نب رومن ےن
 یگروصشزر ی رای اپ ےک روصن ےک رکرنلب مات واب سیم تار ناکہ اخ اکی کد تز یکدم ایما سم ساک ںودرک تم اقا
 ورو ںی ادب ےہ ےک ےک ج ےس لوٹی ۶ں ولوو اےک کب تم رایت سی و ین یو ھر اک اح بلخ کمان ےس اروا یگ یئ ۳

 راپ نادر یاب تار کتب پف نت بیر هاش هو صبا تفت

 تلگرام نم با کیو تر بد کاپ رضا کارا ام

 نا اچ خاک اژ تار اخذ روا آل ماوس یوتاب ار غار کس لطف عوارض چک اور ےل ےک

 ایک ار رد ورک را سس 2 ارت فک

 * تحاریر م سارواای گال اشیرنےک کر توکروصنم یئاھب ےہارب تارہ ودایگل توکل کنن. :رضن رویش «ل عرب نی

 دعب ےس رجب رواایکورص اھ اکت ار کی ےس بس ےک ی اچ انچ ایک اور ےس کک پچ ےس نیم ارافب کل ہن ا ےنریوھتا کوہ ق

 تونم پک رها روپ اشیناکن یس کک تد کی ایا مدت فرط یر ل شیر عا ےک سالم تاک اڑ ےس رونما ےک نام .

 : ۔6 باوقار ای /ر تر لن سز وایرکضق یھی رہ اشیخ

 لنکن یتا ہک کپ قی هال تورم کت قو لا دج نہار یکر تتفاقم راشی ےن لیک ہر ارحب ےک ایم... دین نهم

 رعب وکی لگن نیت ایرکراجرگی کرار نم اگ رای ارام تورم ایگوہراقرگل نب ناب روا رد رو رواشیمن ےے

 دعب ےک ترب لیول کیا وکی کن ناس وااوہ لاتا اک از لو و ناچار لاو نخ لیٹ یکم زاوخوکدینج نب ھروا ایگ د یار افہ یرامفرگ

 ۱ اک چ د لم تمر یکدا نی ھنریما رم یکے وای رس نسخ: تار ایا

 دتا ےن ریا نا ۔اھتر ناک و ان اکر ار صف ٹی ےک یار چا یب ےک ار دارا نت لاری« نر ..:تسوازب کلی نما

 اھت م ناک رم راک اک کارت نکا جنین مش نب لیکن باہ یکےاھکک و یم ےراب ےک لیکن
 زروگاک ورم ےہ فرط کف یل نہر گرتا هل تب اس مرد بر اونی نیس روا لش رک تس کروا ایہ نیت ےک ا

 نور وار کہ ت پور مروا یک اھ رک ل رکاب جک م ناک وال رکر رکو م شارا تاب کے فیل نورا

 ایر راس ذ منو جوکب جان ےک ٹی

 تموم کش روا رک ل ویت تع النا یکتا نب لما سار یمادحب ےک ضرب ورم ےن یلیپکن ...: لیکن هر جاروا لا ارا

 ایک اٹک زا رمز کس لور اکسیدان ترور کارو اف تیک کا رک ول یراق لس رک

 شیشی ےن یکن ب نی بج ہی اتچ اہ راترکہتمدخ یک ویب ےک سا دب ےک سادداابر ساپ ےک لیت نارا ےس تو یا رتا ئاچ
 وک یکتا ارپ ےن رکو ر فت داخلے ےک ۔ر ھر یما ایک نلبا رنج ایک توانب سر فالخےک تول یک مک ا نہ رتا نبر نرم

 لاپ سر... عرب ناکا نیرو شاکر کز رم وتم یر ) گران گپ اه کبک.

 لاک )یر ید سی... 9م رقيجن(۳۸ لار لاک ور ) یر نهج ناسا منا( )شی رب
 ِ (٦٦گكرلج



 و متلب د ۳۸۱ نودا ترا

 ۔ایدرکرومام زن تصوکحیک دواین” ںیم اص ےک تمر ییا ےسا ےس تاک ران ایم ملا

 رنج اين ذرت ایکس ارگان درب سس لیکن تا توس کر رقم بي... ضر كاج کل من ما
 طخ کمان ےکر تر یمارکوہ طلسم رب دولاشین ےن کاکا ھت ایا ہن ےن ذاب ہدایزایگا اکے سا یھب مارو ا یئوہادیپ یگصآ ان ےس ںاوکر جار ما
 یکے ناج ےھ ڑپ ہیطخروا ےنارکی اچ لس ان ۓا کت اوردادفب تقالفلارادرصاق کیا رعب ےک سا اھٹیش نب نار ام دوخرواایدرکف ورم
 ےد تساقوکں یارق ےن ھارخ لب یئوہ یئاڑل یک وفد ۔اھتاہررکت موکع نیر قہ ناجرج:ایآ“ناجرج ےس اشیخ' رپ یگت ساوخرد
 ایکو ور ترم دا شکوہ یئداعرپ اروا یاب م دف فرط یک رم کوم راف ےس ناچ جی ایلرکرضجرپ ناج بک
 گج ےس ا ےس ارا ںیم ناک ی کی نبوت وف کیا ےن یا کوہ رالطا یکت اعقاو نا بج وکر ھر یما....:تافو یل یکن یرصن
 یا رالی تارک کت گناھب ےس گنج ناریم یاس ےک دار اکرخ آلو گج شش سس بج دوام ےس جا شور یکہناور ےئل ےک ےن رک
 لی لب نره ياد جارو لر رگ لوک یک س اوخرد یک کاکو چروک ےن را پت ایک کیتے ووو گیا ڑوھکاک ی اک
 ایمن تااح دیت سم ھا ید وام چن انچاید ل اڈ

 من نخ دات ار اک ذر طاروا شو اب کیس ش منو نرم ین نام یک مى :یھلید نام ھا نب یت
 مث لومر لول مان لپ ملا ںیم ول ناوکس اد الوا یک طا واھتایکر وم امرپ تمولک یک “ناب جیک اے گاد
 ے ناہ انچ ایک لھ پناہ جے نیر قد وب ےک ےن اراک ینا ات نو 7ک نہ روا اجش رک ےس کای کب طا ےس
 کب یے سیف الف ےک اروا یک اب ےس گنج نادیم عوف ایکن یر ق مہک عم یلدا لباس لپ لس لکمردٹپ
 ۱ ۔ایدرآے لا اراک کن قاری 7آپ ےس مار اروا تزک لاک د کا ےس یخ ےب ی کت ساوخرد یکن ا ۳ اےک ںودایپ راز

 "وکی رب ےک ےک صام نک اروا یک ت ساوخرد یکن ا ےن لیک ن بہا ایضاھپ سن محاقلاوادحب ےک سا ....:ہضیق رول شی کی
 رس یلدا سر قو تقی خم سم قتل زا تو ید بیک پا
 را یوا ئاچ کدے د تاجا ےس گاد مات نب نانا :ایکاھت اد ءیگا تاج یکے کیپ اشی ے 0 یئاد مساق نب نا
 ایدرکع ور شان ڑہبطخاکم ان ےک مساق نب نیم یئادرواایلرکض حق داقی یةرايک ر ہاشم ےن یک ٹاس

 رغ ایف ھ ہار یبع نہ رک ین ہیومت نادادرس ےنپا ےل ےک ےنال ج شو وک یرکاپ ار الطا یکہقاو سا ےنرصنریہا ۱ رار یل
 کیک سات یک: ےک یی یم عدرشےک گنج یوہہ پتی ےس یم سو عام چنانچ سل ہناور سیم وف یئاددر روا اش مزراوخ کول
 ملل اپ ےک یم ایک م کب اپا ےس توق گو ےن رکنے راسدوب سيد دوس ها کوکر پر یی یش رار اک اب رک گاھب
 ۔اگ رکا کت سکے
 رار یم ےن اروا 5 1اھت اوہ ای آل ےک دم یک وف یک صف یم اج یھب کر نواشداب ںاخارقنب تست عج 7... لنک یب
 کردار ےک یک ےس یک خان د کے ےک ےس الرا رم اک اوا کیا ےس ےہ د کد اطا یکی فر گل ا اپ ےک ویک رک
 یکن سا ےس ڈ کود کو ےھت ھھتاس ےک موج ےن ملشد نارناک اب دا اید راغب تا - تا یر ویلا شوی وا
 ےک ر کم یکن اکے بسا یکبار مه ها شوکت کے ناش لکا اہک کوہ بطاظم ےہ ںور اکے پا پدر کت سفر
 ریو اه تستر گل ار وا عوض هک لو یقه متر دستم کہ ونک لر ام تار مس کش شی
 باید دنا اوکں وو نا ےن

 باپ پی ایم ےک دیوی( ۴۹لا نل ) نم... 0 اوین ضرط کرنے مگےےک یئادل قا نج نس” ایک ۷۹ شد ڈرلج زا نیا...
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 ورم رافسا اش اھتای کی یز کل امی وا ںیورپش رشک ےک کپ رب کچ ریمامروا ت ےک فرط یکں وکگیئالسا بجا

 هک اب کلام عمر االام ےک ںوگول اهر بو ونجروا نت ت

 لامع ریپ توک یک ن اج جر عب ےک قاد اوات ر کم ی نا جت یلرکل سا س اے سس اس :سرانروا نارق

 ٹو تجمع دنا انس نیل کت سان یکن ار کوم ضاع ےن اف ملک لالی آج ناجرج نیر قر کج

 ۱ : ۔ایگ آں یئاو ےس ناجج ےک رک کس

 ین بر صان نب نییسماوبا یکی باو ےس رر 9 +0 نیگارق قو سج ....:شفر طا نباور و کج

 رازہداچوکپ لودر وک رج نما ولا ےن ۔رھفدیع سیما ۔ایگ ہی اقرب سا یی رواایکودارااک نا هم ےرداپ رت سا ےن یکولع شرط ا

 مرض. لب 0۸ع ٤ نورظنا را

 ا ب لبه لودایپ یار[ ایک اپ ےن روک تر صاف ےک ہک ںی ےس اہ ج ایکن اور ھتاسےک تعامج یک وراوس

 روس ےس سج یر: یم نین ےن ںوکولنار گا واٹ مو اگ کوک ح کِاےک وفا نر یو مورش یئاکن اسکی ںی موٹو

 کلک ےس واک یکے ن جن وف کرو ن ا ےگ وہ ف ورع جراب ولر ناول روا یک ھیچ ےک مو ب افر سر ڈاک یو۲ تسر

 نارحب ےک ےک رسا فر طی ھدابآرتسا تارے ای رد نیا ئگیرام جم فرار را تک هناجر

 ۱ گا اے

 کرک جس تالو ناخد کا یادت ےک سا ود ع گنا آپا اوہ ایگچچپ ےک وج بان ۱ گلو کب افر

 ھتاوکں ویھتاسرو کروا لایععد لئاےک ںویھناس ےنپاروا ےک ترس رد لاو ضد کس مد یو کر او هدز تر اھت او اکہ سیم

 ۔اگل نر ںی ناج جر واایمگع آں ویاو جج یئوہ بیع وکں وت ۔ے رعب ےک تسلی بر یمرکن یب بوس رایت دار کورس ار
e 

 ام ودر باهات کنم کهن ذرطان تا اپ تافو ےن پام دعب ےک تاتو نا. کک لاکا

 ہک ل کے کیی داس شور طا نیا الاب ماگ اج ارب کل اکڈوکش پر طا ےن راس” لیا یب ھات یر یتا ۔ےک سا اٹل فرط یک

 ی ات اپ ساغر سس ژاکت اس کیا شر زنا

 ےگ ںوہ نام تالا یے یا بی رن اک لاک نب ناکام لاح یادت

 و یت قا ےک ےن کوفہ شق رک ایا ااا ٹاس ....:قاح ا نم ای لا جرورخ

 نم نیک رات یکے نر کل سس رج وفد حب ےک سار کس ا ںی وردا یگ لچ ناف ئی لایا ایک مرک پس مار”

 کت سش تاب کاب داوم ر اپ ںی کود سیف ےن ںوکول نا یخ انچ ادم یکے شاخ ناک ۔ یگ رح ےس ناماسیونجرڈنامکۓن نیس

 تم یلدا لا یک سان در لب سرش اه مر فر رزم اچ رب

 لادا بک یا نجس زد یا تست سیل راس

 رکا کت سش ن نت گچ رک هک را رکا اوہ فورصم سا ڑپ روا ےنرکب صنف ےک ںومیت یوفےک

 یار گاھ ےک ہو لا امر کا اج سج ار فا لر رو یکجا زا برو بان واک ۳

 ۱ ید ران رک رسد االاڈرکل کرارا الط `

 کی ا ےن لضفأوبا یگا دم ےس اسلا بحاص فسی وبا نب للضفأوبا نایاب تگ 1... :تسگ ده یکی الا .
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 0 ناتسر طے عاد نایمرد ےک اچرج روا تیرا ۵-< ے٢۳ نرم )ڈا ار گی دجدوج وم ساپ ےرامہ .....0

 چای رے نھ ںاہی کوہ واک ےس کک مک م الم وکی یا یر مشاری دچ نور دوو را 9 برثربش



 مدر مدلج "0۸۸ _ نورظں قرات
 ابا شک *”/ا کت روا یوم تاکی کیر م ساو ا یارک اک هد قره یاس تم کیا علا نب کد
 ناسا ( کو اشرا) نیا فش ادرک رک ۷ے سال ایگ م ںیہ ودواای کد اراہھ ےک کر اتر کوکل ضا ارگ
 ۱ اکے راپ ےک ی ارواایلرک
 ےرا "ےن فسپ ٹری سالن انچ اھت یک ماما خ اسلا یلا نیب فسیل رپ تسوکع یک رو ررهزیف....:لاپاورشیر ی لولص
 رارفب تفالق ارادرکڈوھکوکے ر لیپ ےس رتا سا کو لتصایل لاکڑوکے رے ہن ےک کو ام لب عا ی رای وک رط یک
 نہ ناکا کوچ ی اہ روا ید رکو رش تلات کف یلخ ےن کول صدحب نددنچ رک کس یے رت” ید تمولح یک “ےک کو لحس ے فبلغ ایگالچ
 یا نب فسول ئل ےک ےنرکف ج ے یا ے ر زت یف ایک لے ٹی اج رجب لول یاتسریط کج ےس شیرطاد لار وا متال اک
 نت دب لا نیک ہے رے کرک وکلا ےن فی رخ لب ںیخوہ نائیک ولحس روا فم انچ ایکروم اپ وک املا
 فقرے رننیس ینا ای فر قنوکدتا نی صد یعسرپ تموکح یک ار والد گپ طما رقت کج فرط یک او الب وک سی شوی
 ۱ 3 ۱ اوم اور ےک ےک

 نمره. قاپ ر رک مو جاي نفسی ملغ ییا یت کان تنو یا پ ےس کک چ ...:ہطف رب ےراکدیمس .
 رگ دانی وراز یت ےس ای ود ےک رکے اراق” لم یر وان اچپ کک ناف” ۂوکت قو سنجاوہہناور فرط یکے یم

 رب اے رک ےنر ندی عسایدڑوھچیوکۓ رنز کا خادم کر کر فدیعس ےن کک اف سر کرد نت لر ایل اروا ررر
 ۰ -اٹولفرطیک راہ ےک کم ایقہامددرواابلر کہ حق سیر سا6 فنن

 ۔ بحاویوکک ؤات/پپ بق ین م شپ ےر یچلاد توب ےنرصضدیعس...:بح ان ویگن جوا یا ےس ے رن یک ندیم
 ایک کاکی اک نب ناکا دوا یگاد نستا تلاع کک یر ایہ ۔ایگد رانی ےس یتاقن ارب یکت سمولع یم ےر کک سال نعش ےن لا اھت ایکررتمےک
 گرانی نکا ار نت چو پآ سل او ےنرم لئ ںی ال فرشتے رک داپ اک
 یکم را اومد لر تساز ایدز رک سا ںوگولنلاےر ےن

 ٠ ورق ی دعب ےک یا ایکو ارت لقت کے ر یاد نے تو لا ۔:نارمکح اکے ر یگاد نوا راهی یک
 ن یاد انچ اھت برک ل کام نت ہپ ناتسرھط ےن رافسا ناادود یا اھتھ تام ےک یا نا بشم تام اس برق درو را انا

 لیتا ناگ اپ رکاھکت سر اق نبوت فسا نریم او بات اکل وقف وفود ٹری راس یک یکن ور رافسا ےن ناک امدوا
 ایر نم سنتر دلعرابخ اکا یل ایگارام

 ںی گ هاب پاپ اتے ل باہحآ وا ںویھتاس ےک یٹاکنب ناکام روا ات ےس سج من ناراد ری دریش جرافسا ۔...یگرٹوگیگراظسا ۲

 ہناج جب 'ےن یارو اھتایانہ رادرسو ریمل ار عی ےس ں وکو کے روا یان روک اب مسا وکی اکنب ناکام ےن شر عا نب ناوک
 ےک سنا بدرش نج رافسا ۔ایدانب زروگماک  ناجرج کی لاکن نکا نا اے فرط ییا روا لہو یکن اتر رحب ےک ی اات یارک
 ےب رک ایک ال چ پای لا عما سرک نہر ٹی سو کوم ککے ناک ایکو تاران ےس یر راک نکات حس ںودناھک
 : ۔ایگوہادیپ بارطضا نوک یا شی ناجج ےس لا۔اید نکل ےک ےن رک نام انسا

 رکریق یم نار یکی اک ما ناو اع ےس اوا ورا نب باش ناجا نکا. : م اتمر تردا اجرب اکش را
 ےل ایت کرک کب تماکن اکا لیک ور طا کچ یو یار ناجزج ےک کل ادواایدرکل کل گلے دیقرکاپ قوم ےن شرط مک
 یارک قی ناکام ۔ایلاچپ ےس ےن روزا شر آپ ےنالب ےک یارافسا چن انچاالب ےئل ےک ےک روک اکا رداد یا ور یش نکرافسا



 میم ل ۱ ۸۹ نورظنبایرات

 اھم کک ن اتر رکے د توک اوا ارت تس نکا راغساروا ورطا ایک ارس نت کس نر

 ا ںیہ هو رعنا نول ناز انو کن اک نویی تنور اتر ےئل ۳ تر

 تستر فسا لب او ا درک نات طرا طا ےس سا ےن ناک ا .ایگوہ لاتا سیم یہ ناتسرہط اکہ ش طا یپادعب ےک سا ۱ ٠
 هراس یاب اد سرو وتو ید مان نکس رج رافسارهبنورتچیک م باق ناکا ےب نات ربط یب

 عمل کس باس اس راهم نیروی سما لر رم ربا« نو ئے رم ناجرج نئاتسر جدا ود

 یت ات بش کما کس ساروا واوخ یتا وع رفعت ووا ےس ںیم ی کس شرط و واکس لک یار تو ۱

 0 ا ےس یب لراد یکے کد روا کد ےد تموکعیکرماوکں ا اج نئرش کرحئاکک نج دوا شش یئ یمن راہ یک کےس یلایخ ۱۵ رافسا

 ےک کافروں یی واع ارور یکم قوم فسا اچ ج ]یی ولرم هر ورغول وے ی دایک داپ یورک

 ۰ ۔ای درک رقر ايد جرج

 رپ حس ےدارا ےک گنج ےسارافب رکا الا ےس لاریعسر ار اچار کن العا کت وادب ےس ر تت اسارت کار ما نب رھندیعس
 ینا فلات ےس ریما پا روا رتب ےس کب لاری کی د سارے لاج ج فرطم نب ھٹتنطلسلاریزو ےگ رافسااوہ ناور فرط یک

 لر ارث مارو کر کل وقت عطا یک ھفدیعسر ما یا اطخ ےک ےار سا ےنرافسایین انچ ۔ںین

 ےک دم یفراوکن اک ام ےس ناتسرطایگوہ یفاہ اتے ںورناکروم اےک رافساوج عو اد دعب نودنچ.....:ہضبفاک واور مروا توم کراس ا

 امیج ایل نو ما امگا سام چرا و تسریع فسا

 : اگه ساب اکبر تالا ےک مائو ک

 ے ےک ےس اکے نکا کنار نات کوہ راف ےس ےک کرانا اورم: گکچ یکن اکا روا واورم
 ۱ ید تسلیت ار کور ین دا ےن ردیعسر مریخ انچ یگام دم ےس دیت را ےن ناک ۔اھڑب ۱

 0تا کن سون ناکام وای وایرلس

 اسب نت سا ایگوہ تشم ےس ںویئاھب پس اوم نکہ تم واک تن لاباس رتا نہر متری ر یا ..:یاھب ےک ساز وارتریعس ریما

 وکں ویئاھچ ںونت نا ےنرصف دیس یم ےھت ےھٹیٹ ےس ابا لم سا نی صار یما پسی ۔ میک ربا ایا را رو حا صور اء ء ػ0 کہا ۔ےت

 دف گر ین مو 9 ےن ریس یما تقو سرخ انی درک رقم رکن گچ دا درک یت اراقب ۵ ناب ق راز گ

 و س لیے ےہ لک اھا اکو جے لا کیا نا زانو گرا

 بمب اکران! کن وقت اراذل اکں وگول نار ایام وکں و کشالھپ ےن سااوق سنز ات کیا زابخ رکی ...:تراما یک ایرگزولا

 لند نکس تارھب ںیم نازبو ذنایکو دجواکنکن کوہ ھت ےس نأ ن د ےک وج روا ےک میت یش قوت ںی نا ےن ںیہ رک

 ہدعو ےک ناروا ے المور یر زکر تاس ےک ںول ریت ںونٹ یا تار ازت حکاکی تو ےک ر صقر ےک ہعمجہزاورد اکن اپ ھق اھت رب روتسد ۔ایگوہہ

 ناطق تم زور اعجب کیک کے سویپ دا تہب یگ اپ هک نواب ده ےس شے یقوہ گے الخ تالاع ےک ےنرک

 شل لود ری تس ی ےک ےک وج یک اپر ٹچ ےک رک ایکو اپ ہہ ماگ کا انلوھکاکءزاورد ۔اید لوخکو زاورد ےن ںوناہ رد

aیگ یشا نا... ۔ےہ ےر٠نام کذب ۱۱۸ در لاک جر اح) یک ا نکی .... 9( مر م) صل طا جریخا نہا لا را ںی ںیہ ےک ۳ا٣ تاقا ما  

 : چی ا



 مور صح متلب ۳۹+ ۰ نورظن رج

 1 نیکی گراف گولن ارواےڑپ

 روا لور امت یل لاکھ یت ےک ارج وک وریت لک سردرد ننه ترم تعما ۳2
 کت اما یگ یکایک وبا ےس ترس وج انا ذس شن اراروااآس_ ؟تس بس له تاطعم نا » یت نت یدرش ید یئالس ےن عوف
 ۔ایلرکل ئاد وا صور ربا سیب سواد وات کرم مارو نے م اقروا کت ی
 رم نظم رگ اتوا فرط یک اراقب ےس راشی ہد وت یو کر عسر یا الا یکدعقاو سا :تسگک روا لف اکزابخرکواا
 تموطر واشر ای ما ترپاص شر حس لار اب وکن اکام ےن یا ذی الل ا یک تاو ی اوکں ا بج ایت مت سس ناہ ج ںو ا ناار
 ہاروااھت ایکو ہ ہنادراراقب ےس دوپاشیخ ھنر یھ ر ینا کات اہ وری ۔ایآ وک ف رط کر پایش ےن ناکا چن انچ کت ارپ کت شفا لاک سد
 رد تنسیم لاو سهره یو جا کر کروم کراس ی کز
 چن انچابد لاڈوک ا ےن ردیعسر یا سم سلا ترک اپ این زابخ ولا نی وت جایگوہ لئاو شیارافہ ۓوہ ےل انس اک اھم اکرول کرک
 ۱ ۱ ۱ رایت ار لوو

 فارطا رکن 7 کت یھبے لار یکم ترکہ س قرس ےن کا رکدوبادعب ےک تسقںا....:لایاص فارطاروا یک گرو
 کر زیان فارطا یمن اکرم نر نم با لار لو نایک نایئاغع
 یک نب س روبان فنگ بز تای ةرط یکور تار ےک ساروااوہرضاح ےل ےک تاعالطا نیر قایکر ویو رنو تر
 ۱ ۔ایلالوکل ا ےک کت اک وخ ےس کا ےس

 یک یم وہ ےترکرہ اظودارااکد ےک رک رقم ب تان انپا درول شیشی اکہ ناک ےن رفتہ شرح رب... لب ایما رفت نکا
 رجب کس مو شب پوش لو نرو اه سیری تیاہن فر کت ار و گپ تسمه رود یڈوھترگناوہہزادر فرط

 کر یک ا و کیا ےن ایکو ادیپہرطخ اکتداغب کر کس تک و لا یاب مرق فرط گل اافص سار ےک ن اترے تار
 ر کی اے ناف سارا يکت وا نار فرکے د تسلقوکن وف اد اچ لار ںیم ےس ار یکن اور ےئل ےک مات

 نااوت پدر ا کک نیر ق نب روصنم میٹ ایکغ رک ات ےن متر ۔ یب یگ  ےکددم کپ اب ےپا وف دہزات کیا ےن لڑ انچ الا

 لیئاد ںاینافصےک لا ایم اکرم اینچ ناب ایک سکر وص روا وب بیعت روک رحب ےک کرک ےب وخ روا تک اوہ لب اقتماکں وود
 یکن اتسراخ تالش خو شوخدح ےب کن کر خیر ھندو ا یک کریمہ ربما ےس تاعقا ناروا اےس ےس سا ایگ
 ۔ ایگ ۲ک اپ ےک ضریح ر یمادوخرواایکر رتول ی ئا ےہ ےہ اے فرط ی یارب ںوہ وسص ا ےس یک ا طع توک

 ۔ےگ ےک ا نیارکوہ ضاح ںیم تمدخ یکرھندیعس اب ا ود یڈ رکی رونما ےن تاقاو نا...:تافو یکروصنمروا یم

 تاند لش تسب ماتم ںی ت یگ چ لکو مے وارغب رھپ یگ یہ دادخ! تالادا یارب قا اوہاروا ےک کل اقتادعب ےس رر رگ .
 ایگ دنبوزاریش اکتنطلسو تم ایکو ت افواہ اس اپ

 یکے باج کس ااوکر فیس یما۔اھترنروگای ٭ لٹ فرط کں ونار مک اسد رفت نرم :تعاطا یر برف
 سفر لااقل ان تو لب لی سن رزرو رگ نا یا + هیچ

 ربات افت بجرن چاقو آے راف ےکر کر ر کروا ید سد تسکر فش یگاد رم یئاچنارداب درک راک برم.
 یگ ےن ا برج استاس ےک یم دااھتای 1لا لی یتا ےک یکم گیت هه دا پک ایر لاس رخ

 01+ ۶۶ی۳ اپ(۷۸ص۷ ۵۸ر لاک رج)یران:.. °



 ورم... ۳۳۳۹ نورظنتایراج

 هتل قرار تعارف دلاور لپ لس رک ام زا که ےت روس تالاع ےک
 7 ورا تیح ار وایرت کل اہدنت 7

 و متال سرو فو وادرم بج تاچ ون ار تس فرط یر ھنر ر یار ہر یہا دکر روگ ر فم نیا
 ری ا۔ایگ ریل تسمه رهنما آر یوکن اج جر فغم نا اگے ا ایکن ایج سیم تاوقاو ےک مد کا یج ایہ لسئاح لاتا

 ۱ جہ باب بش یکن اج کس کب تر اک رکن ر نیر ضرس
 کراچ لمس اکت من طی لود می زن فرحوا ابار نالہ داسا زو ییا ع نہ م ...:ںایئاوو شب ر ۶ ولرم

 امن جناب اوت فرمان لر کوچ ودر تسلیت ایہ
 ےن سا رد روان ناج ت مغکد ےئاررب ےک کرک اکت اناا ےک ندی یما سیٹ ستایکرمر شیخ ار کت حی تسود

 بخت یکے نر کد نر ںیہ کا اھت اھکی کیپ سیم اخ سا ںیہ بسر ظن ناماسےک یہارخ راہ دت تر وارکشےسر دی سرما نس

 اوت ید رک( اپا ےس ناہ ج ےس یا کام اتن ود ای زاتتار کپ طخ ری وادرم کواس یکی ےس توا م بفرد

 لر غار نج

 ۷ عو کن سا رخے رب سٹی سوکر فن نب ایکو فورم فرط یکم اظ ورا کل ٥صاح تخا ارے مہ یکن اجرج ےنرضن یس یما

 ۱ مای تر با تم اد یس رکے درا یتا لای قت مک ورک کک انار ترا

 نر درو لر ضاران ےنریعسریمارپ تاب یس تے لی تلود نیکارا ےک لاين. ریس

 : ۱ اید ناجرتو لار فظنن رپ درک رس شانس کناری

 کباب فال کسی یاس تب کس نرو ی تقو ساک گن پرکن ارج سا
 ںوکول نا ےن ریعسر یما بجھ ۔اھڑ ہبطخ اک مان ےک خر شیما کمد تم راي نون لات

 ترا تم لر اف کلم تو سااھڑب فرط یک رافرکل ناب کرب کوہ صبا لاری ام کروم دد یک ایک

 ۱ ۔ یگ سدت
 یا توقا ہک ں وما آے کلان شکاری تقارن گنج گن اکا اروا الا نہر
 ناش مین بیو ان ماکارونی ما تنو کاایک ٹول او نام مک الا نجیب ح ایگوہ یراکم رواج

 ریا ےس لاکا روا و: تسکین گز لب کوہ گنج نکا ین ایام شنود رک نام کس ٹ یاس تا ےک روف

 یار نا رک تی کیم کس ها نریم

 لاو نا لر 7م 8کا یج ایگ آس یئاو ےس نام رکی ھچن ایام دعب ےس ری ایگا چودنا اھکت سلقں ای لا نب ھم

 ۰ ۱ -ایگالچ لا د ننام کہ رایدد ای لا عی ےت 5

 رداایگئاور شپ ےکاب ناسار اد ) فط نیا ود وک ناکا ناب یجب ےک گے ود مےنردیعیما..:نشار ےک دیس ما

 ےٹ تفاسم ےس یئزیت تیاہن ناکام انچ ۔اھتپدرکتسوکعا یھ اک وادرم)ر یک لون نا ںی ےس رایو مک دب فرط یکے رردا ناجرج

 تاک ام ےل سا ۔اھتاکچ ےد اف تساوی پس ناکام یر پین کد زودتر رک
 بکس ویو لا دتاوی درک اطعو(ناکا ا تسوق کولا اے رض ر ومر یا یک یا روا اششروا ارے ےن کک ےس لا 1

 نام ککوج ےس نوک ھفدیعسریما یک ا خان اھٹایکغ ران ام کری عب ےک یک او کن اکا انس لالایی که رپ واپ آ



 مور. متر ۲# نورظند را

 گر فنر روا لوم بیع وای یلا ن نکن لاله سیب
 تستر نزار ناب ےن ۵ نقاب بج ...: توا رواہ رپ ناما اک ناکام
 رک( دو اشیخرنروگ) نام ےن سا یر تک او رژ روا اب ایگرکل اتنا نیا دعب نولو ےن وع و ی یوو اکا
 عوف کیا ےس ںاہودوا ایگ ہا ےک نیمارفسارکل گنے رو پاشیخ دعب ےک سا ۔اید لاٹ ےک کد ساب ساک گاج مکس کاج
 سفال چوس یک نی راقدوئ ے رب ےک قرب نا ایلرک جج رپ نا ج یت ےن رکا انچ کن ادر ےک ےک ےس دپ اج

 نی شک یا م رف فرط کر این ےک رک ارح اک یک کک عن وف رکا ےن ناکام ۔اھتایگ راشی نب رک تو کا ادرک العا کی رات تووخروا
 ہوم لٹر ٹو این وہ٣ اض مر ناکا دایک ۹کر مد وچ و اقیخ ےئل لا رات ےک گّیههدنروا یر تی کل وداداےک ناکام وکرم

 ۔ایگ آں یئاو ے رپ اشیغ درگیر اخاپ گور جاا یاش سرچ تاب

 بمب اچ قرون اسارت وی روتر کرمی( ناسا اه عترت رب :یزروگی من لک
 لاینانصوآل با طب کلاس شن کس مار تا سهم مایل لوس شم ےک اروا یک راب رد د کوی
 تناسم یل زنم نت روپ ایش رکو با چ انچ یک ب اط یئارافب ےک مے ہعقاد ساوکپ اپ ےک سادوا ید روگ 6ن اسارت ےک ر کب لط ےہ
 _ایگاچاراخبر کامل وصا ےک تنطس اظ اروا تسایسروماوکں یاروا ام ےس یا ےیٹ ےپارپ

 ناب رب تو لن ۔ایکع یوکف رط یکن اجرج وي مربا کبد« لاو پا اس یاب... کنار
 یبا کیت یورک ب اغ ناپ کن ورکر وا وش: ےک اوو درا ناچ چ رکا ےس ناکا اھت ی اب تروکحیکر صنریعسر یمارواامت نکا

 ریدر دسر تم کتیبه ارگ صاف لول ڈیڈ ےس اہ رک روبرو نایت جت
 ناب نسدتاکي ایرگناورپ کک کل وک شام ےپآ ےن سا اھت یم ےر تقوی یک یکب لطدادیا ےس ریڈ رک ؟ گن ےن ناک اب

 ناتو نا رج نکرد رب یک جم کرد دو یدکی لک فی لول کب رقیک ن
 : اکر وکی لاودر وچ نج می اربا ےس بناج یپاداالزک ارت شوت سی
 ےس باہ یا ےک سرد تموت م اظ اک ادحب ےک ےن رک ضرب نلاجج ےن لب... یئاکن اکام دداہلمترب ےراکی ولا
 دارین گپ ےر تقد اایرک راک ےس د ٹو ما لوالا عر وام ےکرکت سردرفسد کپ نام اسرواایکر وکی درون اما
 ی رفت پردازی لب نکونام اي ب رزوصلارعب ےک لاعب سا ےس اا ۔اھت دارم
 یر توک ر تنو لا نے رک وو ے دف! تتو ساق زار ےۓترکءدعواکک ی ددم کلو یاب روا ت ےہرےد بیت

 ےک ںی ا موم اقرب کاری ےس فاس زا سرکس ین مات یم ےر ےس ہوگے سد

 . دار باروااچیک وکی اکی نی ناکام کوہ لگ ےس سا ےن رک واو تاور ےن کپ ےس اےس بیت یکں وگول نا کیا شیخ... سد

 سیم ول یرارا یگلودلاداگروالدلا نا یک تب رت ےک ےر راہ ود یڈنار ھا اوہ ناورےس نار رک بم ںیم ناک ا اج ۔یکب

 یلرکرایتخا ترک اں درول یک اب فرط ےک ن اتمر رکی کت سک او بات اک فی م ود یم ےر فاوطا سل ایک

 عوف ےس یا کدے د اج کپ تے ناکام ےس کک آرت کیاراکرخ 1ار اتڑل یم کن ناردیم کوہ پہنی ناکام: ...: توم کن اکا

 لاری رمان اجرا وب لار س ےس ر ند ویو ےک وہ ے اڑ نج کیر نم ر کیا یورک ورشرا ٹول ےن ود رکن ینگ دلت ںی

 نیا لا رح )ںی ےک وج ےس ہر سما یم ۓن ییا( مرم )-(۵ جرنل لا نب اک رح )ین ار اہ پس یم ی ٹر ناپ ..
 ۱ (۱۸۸ در خان لیوا



 مور... ۳۳ ۱ نورظفن ترا

 ۱ رای ورگتاوراراقب تنلاسلاراو تیمش

 2 00 9 1 رکو
 نب اطم ےک تساو خر یک ا و و قره کتری. نا ےک یردیق تو آن اساس شی سلم ۔ییدرکم ٹتحع اطا

 ۱ ها ۔ ےک چیک ارغب تنال اراد لارا اک ولوت درک

 رر کت میو کورش یار لک تیام یکن یعسر یمادعب ےک ےن رض پ ےر ےن نااسارخر روگ وبا ا رقم لنا اکی پلا

 نی دز با« فر فر ےن ییپبار بیوہ یلاسماکس یم ں وک فیکس ارم انچ ۔ایکہناور ےل ےک ےنرک ےہ لشٹپالب کج وف کیا ےک رک
 رر ل اگرو یارک ل اش ںیم توکو راد پس اےک رک ےل ترکی کر وا ےس تقاطولیک کگہورح یکن اولعوکر ون دروادوایو ناردہ حرم

 ایک ل وص یک حارق ورک

 روا اھ ات اچ انک پا ےس تم کیا یکسواھت یہ راس تو سادازاچ اکی لاکن یب ناک ا) ناز نب نیب. :گاور فرط یکے راس
 ےس غ یکے گرو دارا لار يه اراک سرور اھکت سلقےس یلڈبا ےن رکن یم انچاھت اپ دےد باوج شیرافلا نص
 ی پس لار نا لپ رک ایر نیرو اس گهر دلار بدا ےک کب ترم ھو
 لا یاسر ندا ابر کن ےک رک ترم فسا انچ یکتتساوخرد یکدادا ےک کن ایج تشزگر یا
 ی ریو لپ یدرک را یئا لت نت یاہنداایلرکور صاحم راس اکر یکم سمری س۰ ےن یکی چاچ اھت تم یی رام کت تو
 -ایلوکر اپ پار روعےک نار وکرالحلٹب ےک سئاروا کت لام رک دعو اک ع اطا یک اا رمن عمری ےس یکی کت ساوخرو

 ار چاچ رف کت انو کر متر یس ریما رک من اج رج ۔ایگالچ یاد نا ج لقبا کوم راف ےس م کیدا لم ی ا ا دام
 ایکو تلور ناسا

 ےن یار ایک جئ وم اکے کت واخ وکن وا ےس ےک وا ناسارن ےک یاب اروا تافو یکرھن یتیم... :تواخب کن ازرت نم نین

 رھا ایکو بت یا روا یگ اہ رج کے هیت اسم نر اپ کسی کوج وک س ےک یک دوا ایل ٹولوو اگر کشایکی ڈا ے یکا ب تیا
 1 هو يک رثرلسلس کت ماند ایک ےس رکو ےن ن رحب ےک ایر بد تاک زا قاری مدت فرم رس 2

 بلک ورد کس دارا بام کس ناامنی جک اپ ےک ریکحشوکر کش نبارالسےس شوخ یک

 ۱ کد بین لیگ
 یارو ے فلاح یلامدورکروا یک کک تک رشک کک فرار وکی وب دعب ےک ہضحق رپ ےرےک 2 a :ہلھپ ےراکلودلا نرم

 راکت سگ باقری ۔ایدرک۔امترم ےر ےن ربوہ نئ لودلا نکررپءانہ لا۔ ےاج ایاھٹا+دناذ ےہ یقروہ وس ہو کک یک
 بج ایم اور نت کان رس یورو ےگ وہ لاش ںیم رکشاےک س١ ےک ر کل سصاح نما ےس ہلودلا نر یھآ رکا ےس یا ایک اب

 ےک یکم یخ انچاب 1سی نادیم نت سارکےن عی واتر نچ ایک کپ ےک یو اپ ینا ےس یکم یھکودوق یخ یک اوکن از یق نب نح
 ُ -ایگالچ ناسارخرکا کت سک یکم روا یاب ناچ ینباےک کل لا نما ےس نم ےن رکا ےس سیم ںوییتاس یتا

 کک ںی یارک تع ےس ی کے ہلودلا نگر رواایگوہ یگراج تاک طخلسلس نایمرد ےک ہلودلا نکرروا نند بب ےک تاقاد ینا

 لاوہاریپ یگیلودلارھت یم دعب ے

 شش یری یک لکھنا اروا د ناسا رغ یا )ر دیسریما سیر سس بجو ام ....:تصولح یک وے ٹ ےک یا تاو کر ص ریما



 مودم مت far نور نار ات

 7: مقام می اهم ایر کل اقا کرک دپ JEL نا ریا نیو اول
 اجر با کات اچ انس ساک تو

 ںوول کوکو ترابا کس اس شاپ ایسا لو پا یر مک ج شوج پ وک نک وایباکں ا دعب ےک ےن مےک دیر ما
 اب کک اک ترازو ناک کہتا ہر لاو ےس س درد موم دشوار فا بیتا کا کت سی ےن
 اھ اوہ ےےئ ار یک ا بصو یلزع دب ہدراکل امن معنی کل

 یہ لضفأوبا ات اکر رمرپ تموکع یار نار یک ومتن ب لضحاوباوکل یش ا ےب ےنپا ےن رصندی عر یمامومرم....:ہیموھپن لضفاوب
 ارم ی لنز کپی الماس اقا یک مشیت رک اس کا اسم درک لا
 نے لاف ہا وت یس م مو تت نوابج چه ے فرط کا ون سراب سا کای اجرک ا ہک کا ے لخت سما
 ےپاےن طاق »نی ےک لیوا ر ور لاتقا یت ںیم رو شہ تاتو سا بان رد ایر واوسو رک کیتا راقب
 ےس شاف مسا ےس و ریما دعا ےک کا داید کدر ےس ےس پچ اذیت لپ سارا دات الا
 کام تنور توت مدت اجاق تسدفرضاع هد بد مت اپ ےک لضناوبرکو گر ان اما
 ماگ ناو رفت مر نر تنها یو لب. یز نین لنا یل نشو

 فرط یکے رسود کیا شردوا ترودکس یم ںولو ےک ںوفودرکل غ یت اتر کار سٹار ا: ے لاا تطال ارزو ےہ جو ساس ایت مرک یک

 0 ی

 کل E ل
 ایم لاقت قسم تار مک

 نا اف فا ای پچ اب ناپ ےک کرت اش ابا رکن تا کدام ما ار
 اچ کور ارے دیقوکے نی ےراہمار نم ےل دب ےک لا سج ود کاپ ے ر ےک کر دکوم کتا نہ شارپ رکا کا کوکک رت واش
 روا اب ےس اپ ےک گراف. کش برا کا ہی رذ یس ا دباوج شیارقاکل ا ےن کاش
 ۔یداھڑب تزع یک اےک کریک ا ےس ورک کہ درک یک ع اطار راح ی اپ ےک ورم

 نھ ڑب فرط یکے رٹ تاس ےک ناساف نا واوا ولار وااو ناور فرط یک وف یمادعب ےک تاعقاد علا..... : طا ورابودرب ےر اکل لا

 رکے فوم یوم تاقا ےہ یک ںی ےس ار ایل تس اراک ےس لج کرا ےس لئی نجس نا رد
 ماطبد اه فرط یکم ماطر دورو ادرک اد روگ و تصدی وریمامتاسےک ںویمد و ےنپا ےن یل اھ راج ںیم تمدخ یکں وفریما

 باہ یکن اج جاتے راک( اکو مارک اس نرو فک باکو 7 ںیمرکفل ےس سار کچ
 ۔ ئی ےچچ ورم اپ ےک وما ےس روپ اشیروا ے آں یئاد دو ایم کلی ےس سا سی ا ےن ناز یت نی نین ڑپ لک

 ےہ صاف ےک یک اپا اچ ےس ےک د اکو زمنا ی الروب ےس ” یہ ےک یر لک یک ں وول نا ییا وار مکس طلا
 روپ د دک اس سا قو ےک کج نیروا نمیکند د کیا یر کشف س لقب چرم

 تسدش ی [ر ونوس روایی ری لاو روا وب تسلترکل باس لک اپ کس لول نر کس کلان
 زیور



 ۱ موررصح.....مترلچ 7 ۳۵ : ۱ نورلقن بانر

 ۔ ےن ای لر کس اوکلودلا کر اید مک ڈو رابود فرط یکے رےک کب ترم ںی فدوذاترگید یے ہا ےن وپرھا ... جس
 پ ماظتا ےک لوبوصص ناوکں ویاونروا لرعم ےہ ا ۔الر کر رپ ںوبوص یت ماتروارپ ےر ےن لا ناچار زوم دولت

 ۱ ساری نا هابرعقاویپ ایر ق

 یا ذس نون ےک لئی یک یت م ترک رپ اخیر ویک وکف رطک ین ےس درم ےن حونریمادحب ےک نا ....:یلدر نم یک پلا
 ےنرکت ایش یکں وت ای روا ملی الخ اد یکل ام ےک ساروا یگوبا ےن آس یم تمدخ یک وزرا وج قوج کولروا اپ درک اشاوکس الا ماوخروا
 ایگالچ لبادارافب ےس روپ اشیخرواایکررقموکر جن م یئاربارپ تمولق یواین ےن ور یمارچم انچ ۔ےگ

 ےن 7یم ےس کول نست لع ےک تمرض یا تا ےس / ص4 ص2 کپ د لایخاک لا یر گلا

 رکوہ اران ےس یلورھم ینپا یب وت ایدرکل ذزعمےسا ےن جون یماروا یدارکی اص یم یگڈپاروا حوطما ےن ںولاو ےناھب ےناگل بج راگ
 اگ تفکر اس ادا گلاس لا تسلی کن ادیب ایک ادر فرط یک ل ایج الب کھ ئن: لش ی ا لاول اع ار زیات آے

 لش ےک وہ ر گیس اوخ ےک کروا یر ک ل بق تعاطا ےن ںورادرسدزگےک فارطاروناپلرک (راکروبروادن ابن ےن لن 2 انچا د ہہ اکی ر الاس

 ۔ے دید یاو ادارا رش کر ےک اے چو کے رک لوت تع اطلاق,« نوع نا

 ےس رف کن اہ ج نوا یب ےگ ہل وام ہہ کج اھت اوہرضاح یورپ ےک فارس دو رگ تو. رکو روا ییا
 یا ےس ےک وی انچ اھ ککے کدر روا تقخاوم یک کس وکی گڈ اروایکن یت کرکے ک ساوکخ وفتتسد کیا نگار ار

 .ے ری یاس ناتو تاجر وف کیپ ار چین ےک حوفرما ےن پچ یکت قال اھت آف رط کدہ شین ےس ےرفیق یب ےس
 ٠ روا لوم تک سم تاو اوان اوہ ایہہ فورس ےس ناز ریت نب تروا آن اج ج ےہ ےک راتاو اٹ لواپ یک یو رک ارقام

 ۱ ایر کز ج ویانا عب از ےک د حس ہں دنر اب ن اہ ب ےس ریو

 ید آ۔اھتایدرکل زخم ناسارخ تموکرک لا حرم ها ہد م... تفاح کوری اروا تیا
 یرفس ےر دصقیردااثوا بناج یکرو اش: درم یگڈاا تقو سٹی انچ ۔اھتاچرکل زعم یھب یرالاس کلا هی سلامت
 ماگ یک ےس رہا روا یک یاب ےس ورک ستا یک اور ےک کر رق رکا ےک ےک ےن رک باوک آے جون ریاذق کی رات

 تیار ےس ےس ردد بیپ لیتر لار رساند نیک کم یدکی وت اک ٠
 ریس ان میک ارباروا ےناچ ےن وے کراس نام و تتر اا اوم ایپ لایخ یھککرکشلرماےس سا رک

 وبا یک يکي قبا کا یج اھت ایگالچ لٹ مرکا اھکت سل مہ باقم ےک حور یماوج ےس سٹی تورحا نب میئاربا۔ یر کم ےس کا را

 هنر نت مارا گود کنسرت مت کیك یک ا ےن ںویر کش اکہ رےس تکرن اوکں وی رکشے ن ساقی الطا کل ا بج
 ںی کش مانا یکت اقالم ےس سا ےن یگ ای آی س۳۴ نامضم دوام یم نادیہ ساپ ےک ںیوگول نامی رخ ان ایلاوب کے رک ع اطا تھی وا
 طخ کیاوکں وما ےن لضیئاھُ ےک سا یو ولعم ےہ ر کے ےک ر” توں یکم ادر باج یک ر ںیم لاوشوام اس ےک
 ہنارباج ھتاس ےک ںویر کا ےن سٹوک تر از روا یکاھب ےپاروفےن لئیے ید اطا کت اعتاد ما ےس وہ ےک تے ایگداەر

 یراق تار ار پاشی ےک رک ور ور( یار پاپ نوش لاردا ےس ایل ر کرارا ےک اتر

 مح دما نج ہں یم ںیہ کش کوچ ایکو تاور باج یگدرم ےاراخب روا یک بترم للہ وف ےن سات یش یک لا ںوریا.....ل ناک تا نھ

 کل ایک درک ترا دوا کت ہ کش یکل ا ےس وف ریما ےن ںوکول نا ے جو یا ایت ایک ایپ دام اکی ے جد یک الخادب یک نافارالاسپ

 کا ایل نب اطمیدہداعےک سا فلوت رل ۔ےا ایکم روم ےک تموکشو تاود ےن یاراے وب فلا یک تصولع یک اس
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 رو شوش لا سرو اس گاو دستی کت مک ات اب کول مہ ناگ اج ایک اوت اما کا اجرا نکا
 ادرک لوں سیہ ل والا ی دادا ےن ںی چ اچ درک لاح ںیہ رار الامد اےس یکسر

 ے رکی ا نو یغو نیرو ڈاکو ار وک نی یہئارہار اک رویای تنو یا ای روی اغیش لقبا نارود سا... :ہضحیت ری رم اکل ٹا
 ےہ ایکو لاد شرو اشن می س۵ 0 ریا ایکو بایصاکس یم شوک یی اروا یک واک ےک ابار ےس لوول نا نیہ یبا ےس
 تا یوم اتش ریت ےک تا نک ماا لم ویا لا رد ده < لار رج کر اوم یکے نیت ری روصتریب
 سبقت جز مپ بیر همون یا هیت شو یک فرطکن اتمی کلیات ارور

 ورم ےن گڈ دولت را را ےد مر کود گنریب ےن ور یما۔ام آل جو کی چبر کوہ ککے حور ما صح ادب اکر کشف ایگوہادیپ بارطا ٠
 لیلرکل لاش ںی تصواکد رئاذ نا یھالن اتسرافط ےن یوبادحب ےک یت ورم کوی رد ل دالا کد ہا یک

 یا را تن 0 لطف رکب ترم فرج کیل روا یکت سرد تلاع یت روا لام ینا رک ا رافن ےن وزرات کا 1
 ریا یکں ور طا یک آن یک ادج تبون کت ن ددنچ ےس یقاقتنارک سم ںاینافع۔ یکن اور ناینافص ےل ےک ےن رکک تسلیت کروم
 شب ناتسراغط وکی ڈاٹ یک او سا اید ی اپ ےک او یمااراخب ےک کر فکر وا ےہ ایکس لب یس ایی کاکا تسب ل ےس تع امج
 ون مرغ بر و ال نوخروا تضچ یم ںوج وف لوفد کک سم لوالا پرایک واب اج یک 0 ناخافصےس ات اف نسبی
 یب بج رقےک سارکل گنے ںابد ذت ین ہن وک ا یھب اد بم روا وا بتاج یکن این افصرکاھکت سل لپ یوہتگوکی یا ےن ںوی لک
 ۱ ارش شه ناو

 هر درک اومد تا ناک ےک ارم کس لا کاکی ئال توا کوم شاد یب نایناغص ےن عرف کن وفریما....:یکرادرنام فی لا
 روااڑپ فیل آر ترکی مرگ اھت ایگ آک تے . گنج تقو سا یو ۔ایکبق ات اکی اه رفتار ی لم اکی قا ےن رکشلےک حورما
 ِ مایا مس عرق ما گود رم دا کت مته طي لو درایران تاسےک یت ملے ہ نایاب

 شو۶٣ ال لماع:ااچ۔ یو کر رول شم تمر یک ول فشن روا رم ون تساوی سا
 ۱ دیگ نیو زاورواکوا شو تف لیگ کس

 ہو بجرواابد مناکل ابقتسا ےک ساوکءارما ےنپا۔ای آی ےس ما دزدی ےس قورت راغ فظملوااٹیب اکی یبا تنو ی
 ایلرکل شاد ںیم ےرمز ےک لوٹی ےس اروا کو تھوک ااو راح سیراب رو

 لنا بہ کس یہ ےک یقارعل یاےہ ایک تی اور ےک ناس ارق روم ںیہ تادق او دری کی س اکے را e گلودلا نک
 ےس ر ےگ امی ن ہلودادامت۔ کب لغدادوا ےس ہلولاداعیئاب پا ےنرروپ نجہلودلا نگر وت اوہہناور فرط یکے ر ۓ وہ ےل اس
 ےن یبا روا یکی ت ایا ےن ہلودلا ن کرو چن انچ ورکرش اور یک ا کے اپ و٢ باقر بے را یگڈپایکا اوہ اک او آے چ یاسر دو
 پید عار خاکے رددایذضاماسرانی دیک یاس با شتر کاج کنم سرور ےن ہلوردلادام دعب ےک سا۔ایلرک وچ یے رن”
 * ے فرط یکی ئاو وریا لو لادا وت لک وقت تس اوروہ بج یک ودلادام ےن حور یما ۔ںلوہ ترک دا ی گی عارخ کرھگل اسروا نوچ ایت

 ورک یارک فہد اگ اب ناتسجرکل کے ت کئی اب ےنپا لن ..٭9٭ ےہ رقت( م۰۳ ۷رب( ۳۵۰ص )نر
 تاپ بام ازاد نرم 1یک ف اپ رک صور نگر ی شیر

 ای درک اور اینستا کس و سر ایر کے ما او ےزع یئاچنا ےن عوف ما اہ ارافب رکاھ کت سلق لی یی
 - یو فی یٹئوہ یس ںوقالع شاپ سا کس نت لار کلاچ وکیل ا مل یا... و رم ۱۸۱ صحرا
 ' (مرم )رو۸ ۲ہر نل خا نیا لنا اجر )سید رپ لس اف ےک ںیک یٹچ ےس ںانافعوج ےہ ہت الم کیا ناوش ا...( نادب



 میدصح ...مترلج »۹ نورظناا را

 رواایکوہرایت رپ تاج لا عوف یمارخ اب اھا و بیت یکے نر کرا رکوکی لا ےسا ےس اگپ ے گدا اارڈ ےس تداغب یکس ا فا ایل ےنرکن شب

 کل وا ے تاقاد عئا ےن لولا نکا یک اور ےل ےک ےن اھم ان تاضروا نیل ارج اکے دن اپ ےک لودلا ن رد بصاقت کیا انا

 ےس سا ۔ ےاھڈن مق فری د ےس لود لا کر ر داوا باج یک اس ارق ےس نار کاپ زیپ گڈیرر دابق ںی نادیہ تقوا یل ئاردا ورک

 ہو کاک شین اےک ے تڑپ پا ںیم ےتاد سک دیواری کوک صاق ےک ح ریما ےن ہلودما نر ا۔ایگوہادیپ ملال یش یا ںیم ناسارخ

 ن 7 اک ورکو ر کراہت لود رکن ااعااک ت شلاح میاد درو جنس یا اکے د لک ےس چو اے ہن ٹو

 ییا ےس یک تع عب ےک یہا یارک اراقب ےن لئی یوم تساکوک ور عا ایک کے ے سود کیا رو ایمن ترک ورا

 ےس میا ربا ےک ارکان ورم ای جو مر کل ور لا کرت تو یا ۔ یو یی دودی یرارک اچان ے میا رباروا

 : نوما ای رک ابا یک ا ا۔یئوہ تسلی می رپ ےس دو کس جم لیس حریم گچ تقوب نار الیہ میئر ڑل

 فید گری نان کس اروا ید اور ایت اس یکل ین ںیم ںوھگ اکیا

 ںخوریاے رہاشم ےن فا تو سب اھت نو اکں وبوس ےک یار وا ںوط ازرار ہک ہر ....:توانضب نجم ناسا اھ ن ازرا رپ

 ےک توکم دف ےک ون یما بج چ انچ اھ یک رتب اناا ب تم واک کر باشین ذر لادہ ین ےن تب تو سا یکجا

 دریم ار کیک سکے ایر فنن نے لام ریگنز سنا زیر باراک وب ناز ران نم مین

 ناکمالا یک ت یاد یم دوا یکہنادز روئی می نو کیا یم گرالاس پس یکروصنم ےن عوف کت سود یکدارہاروا ایک کل یم تمد یک

 لا ےنروصن ایر تار اک اہ رئم رک وھچر ایش سی س7 رکاپرقیر ےن یقاز ادب نہاد ا ال اکے زا لوس از

 دایاھڑب مد ںیم بق اھتےک

 ۔ایگالچ ےررداایلرکل صاح نما ےس ہىوہ نم لو دلا نکرر کپ یم ناج ناز رنک ۔:یرادربنام فا کق ازرلادبک نھ

 لات واتس عقاید راک از حفار ںیم ن ایل جور یک طب نیر ترنم

 و یم ےزاس ےک سردار ٭نالیمٹ ےن روصنمایگالچ کرا لقر کہ وھچ ن الی یک وٹر کی کار ےس سج یک تساوشرو یکن اےس لاروا

 یو او ممنون چاه نازل یلدا یک اراک ساک رام ے روض وب ےک لایک اف و باپسا

 ھ باہ او لا ے رار ےک عاق ےن روم ایگ اچ ج ںوڑاہپ رک وچ ھل ریت ےک ںویھتاسدنچ ےہ عٹاررواایلرکل صاو نما ےس روصضمے یس

 ےگ ےس د کدی گواہ کم یمارافب ۔ایدرکتادراراقہوکں ام یک اروا ل او لا تارا رک ج

 نران یم ےر یقازر ادب تو + لب اقای ےرےس ناچ ج ازرار کو ےک ڈے ۔:یگاور فرض یک اجاب

 ۔اگاجایکن ای اکا ایجاد مکے اچ فرط یک اج یابد واس کک نج ےس نابزرمرواپ رکورمغیرظوروا ےک د تاماعنا ےن ہلودلا

 نکل کوہ ادپ تیفیکی اطاردااوہ رش لسلس اکی نڈپ اسارت :ہضق رپ ناجحرب ناتسرطاک ول نج ہلورللا نگر

 ےہ لولا نک دوا ید تس یک ےن ںوگول نار انچ ایاھڑب مدق فرط یک اضوبتمےک یکسر کوہ عم ےن نازریق نب نبدارہوب نیہلودلا

 ںی ناج ج ےس شرکت من ناز ن بن شایگوہ بات ین سادواچپاج اج جر ککے ناتھ ےس یا یارک یت نت

 ۔ای ید انکو کوان ےن ہلودلا نک جم انچ کت ساوخرد یکن ور ڈاک ریما یک مات

 ن روع انچ یکتساوخرد یکدادبا ے ناسارخ ایگلچ نامسارخر کوہ تشاورپ لو ے تست ا یک. تب نایب اکروصم

 ہل ات وج نامت ن کلک ناب رج تو ا داعب فرط یکن اج ےس ومب ےس ہار سر کوک د پیتے کن اار ںی رت

 ۔ے ری گن( :۸۲صضہرٰفلج لان ۲ )کرنا ۰



 ا ر س جاست حس ےب دوو... مر ۱ ۳۸ نورظن ات
 ی رکے امر کی کد خرا مکے ےساہب ولیج س ےہ گیج ےس نکے روھ ے جھ اات فام ےس رھیو لداکر و
 الالب ی ایپ ارپ روع ےک تاخر ولو کس نرو

 رواایدرگل یاو کاپ عنصر ےک نے س لام نار ھے وکر وص یک ی 90 رخ ی شا کیا یک ور یماوکروصنمدوب ےک ہعقاو سا
 یاری ناجرتمو یه ایی آتی
 چادر فر کس مس امام دم نت نر شیت :اوم لیاوروا اناج فرط یک راکت
 ںیم ات کک ںیہ لج ےس رپ روا ے رت ازم ناروے سا کافر لای نام
 یراق تتر یا یک پات ےس ر نا ارن انچ لک ےک درزا ورکو نام ےس تاعقاو نا نین فق نک نارم
 بلا کا لب نام لس نارات اد یت ابد جابه رفیق مو نا ےس نیم اچ ات نورم ر
 تنطلسلا زو ےپا روا ایگ ؤں ودلا نک نارود سی رک فن یادی یک ن ارج ےس رک ناما ایک قت اھت ےن نین
 رب یکے ن وہ نب بلفور سر رک فاما ترب ےک نسا یک تا ےک لال اکئد ۓئار ےن تنطلسلارزوایکو دوشمےس ریما نب لضفاوبا

 گول بیای ز لرز اب دلرچ یکتا قرفس عارف لود لت یو دسر لا 7 فرط کے س
 ارگ پس ناسا فرم هک ملل نر اکبر ناار روا نگر کتشادرب فیلحت کل ای

 امر ) نیک مروہ ےک یکے ناھ ناس یزدی تند کنار
 نیب لشباب تموت یکی اروا ناس ارغون ریما ایگ یکن ا بج رقےک دلاد ےنپآ سا“ باجحسا۔یئاپ تافد یی دارا
 : یک یار کے اج یادول اشیشرواایکر وم اب دک اخم

 شی ئ وریمارذا اھت رکا د یف یندوگی کن اسار ند ےس آے یا ایگ ت ں وت ےس ناما غر ی رت نب روصنم کچ
 اکے ناچ نامسارخےارواایگدناور اپ ےک یلڈاڈنیروا تلف ےن عوتیم ذی وہ تافد یکروصن بج چ انچ اھت ترک رمو اک تسب رنگی
 دخوکرو ایگ رقم قم مئاوکر نمو ے پا یٹاروااوہدناودےس نایانعلٹو ٣ن اضار:ام لبا اچ _ایکاط عر یگماچ رول ےرروااید

 راک ریمیکس لپ چپ رارہھتک رخ ےک ےل اھم ےک مزراوخ تو توماس ما
 رکن انب یلکلا ےن عون ما یکت ساوخرد یگدارماروا ایک راج ہلسلس اکت باک طخ ےس عون ریما ےن رنو شوی و هری کک رط

 تار ےک ناار لقبا سیم لو الا روم لاس یا یب اطمےک مکہ ہا انچ اھچکے ها ۲ تر اسکرین تافل
 لب رکن عقرب له کرٹط لبه تست ک وف ےن ہلودلا نگر اوہ نادر ےل ےک گنج ےس ہلودلا نر فرطایکےر
 فرط یک سا روبج ےگ وہ کالب رواج ےس تہب ےس تدشایکی درس یئوہ سیما یک ایما پا ےسارکی تا راتڑلے دہ ےک ہرصام کتنی یک
 رک ول یبا یوم تح اص لا لی روا ایک ویت انی ےک لولا نک حار الاسراود یکدارکت لام یک وو ےن از رلادبع نج لب
 تصرف ندا کلاچ ئور ںیم کج ےس ارکان روت کا آناسارخ
 ار ناتوان رویا اوکت سل ایر خ رک یک ےن ہلودما نگر جا ےک یک او یک ی یارو
 ےناگل ےک سا فر ۃفزاھتایدرکخ در انک جم ارب فر یکی باوک وریا ےس گو ک که دا پ ۲.۰ :لورحم یک پا
 ایدرگ و رخ یگالط ا ایک ا یشوکں ور لاس ایج کو کن امرفاکیٹوزم ےہ ناسارخ ت مولی لٹا یم یی س۶ ےن عوف یمارکا وہ ایہ اکے اھ

 “قع اکی نب یکن یکرق یوم ےن حور ما نیکی ئوہادیپ یش رفارب ےس او قیر قم کروم ےس کک یخ نورما ۰0
 سکه کلاس ما هاب بای تر یا... 7 )(۱۸۸ر یلص وبط رب لک ئر اجود )ات یورک ےس مااقدر دا آپس



 مدد متلب ۳6 نوار

 ءاسورےکدوپاشین۔یگو رن لامپ رگ کت رفیق اف اب نرگس ناک جوار کر روک اچ یکی اروا
 ےک رکرنلب تاب مع درا یٹوہادیبپ یھنرب ےس ارکان کوہ ت رومی کن ج ید یا وخرد یک رارقربد یلاھب یک ا ےن رش نیکراروا

 اکے رسود کیاروار کوہ دیت وود کی کو کلکن از ق نب ننموا یکم ےن ای قی کي وک وفریما۔اگلےنض خم اچ ری

 یکم ےہ نروار یک و وویچ یا لی ایت وجو وک ورادرسزواوارما ےک اش هجا هام سودا نر رکن ب نواح
 ناس ارغ ےہ بو یک وفود نار روا اھت اتکس ٹول فرط یکن ایناغص قہ کنویکایگوہادیپہرطخوکی کیا ےس یا ۔ یکم ورش لمس یر وتس تابت

 , لٹا خانچ یدےد تزاجا کی رضاح ےن ہلودلا نگر یگ ام تزاجا یک رضاح ےس لارواای گو لام فرط یک لودملانکرر اچ زا ا نکس
 '-'دیرق پن ارے کر یس وا دعب گهر گلاس وی زور لو سرا شوی 7

 تنفس ویو 9 غار ےک کت مولحل اسوراب زی جو... :نتسمو یک کارگر وا تاذو کروم
 بجرجخ انچ ۔یکےےل یھت اپ تمولحےن ینا رف کک ا رہ کر عو اوچ اشک ب تم واک چک ارب اٹیک ارحب ےک ےس رم ےک کاایک اتا
 و ےک یگ اروا ےک سا یب ناما غ اید مکے اج نارا کر کر وسبا ےن کک اہک ہن ایکو لا نایت اظ ارواح ااصا وردنا
 لوک دا اے 007

 ےن نیہلودلا نکرد شے رن لون نا ۔ایاھڑب مم فرط یک “ےن” ےن رکنی اسارخ سم یاس 7رچ .:یعں ورم عام صاو ےر
 ےادقإ تالا راد ے ہلورلاز شش انچ ۔ کب لطوا راے ورا عم یئاھپ ےنپار کوہ نم ےس نا ےے ہلودملا ن کر اھتاوہاربمرک آے ناج رج

 نابم ےس تمار یہ ت برت رش ناک یکن اکا کرک ود کے ناسارخ یھب نریعسوبا یک اور شم نکن بجا چرا
 کلر واز رس پاپ ارگ رگ لک اسفند نرو نوش تر لا ست ناف

 ےک یار ایگ اسان ای آن جت ورو صا یک ق ی اکر وصوب ےک رک پناه ےن ناکام نب ج ایلمدر کاج سی ناہاخر وااو
 ۱ ۔اھڑب ےکآ

 تنها زوال کر يا تر یاسر گر لری... ناب نکہ
 هل هک است سگ اب گاز سیگنال نخ و لا لاک نکا نت بتا اک
 ایکو فورا ںی توک وارکڈ وچ یل ڈا لم ترس جسم کن نت ات سکس اژومن مت ناریم

 ےہ نامر ےس وکلا ےن دی اے وہ رک آید آے ے ڑوھتی اپ ےک را نارود سا ...-۱یگر فر گی کاکام نجم
 هل ارت یکی ہال ر کار گوکن اک ام نب ھوا کک اب ےس کن نادم جو کن اک اب نک چ انچ ایک کیپ رک ناکا ن ئر
 ےک ےک ارق ںی ہت ےہ رک نج ےک نافصا کوک ےک لولا نر ایکو بار۳ سار وااب ؟فرط یکن اہفصارک

 رام اپ[ اپ ےک اساسی کانال نره کس تاتو علا... : کک ا نب کروا کر
 اے دادخب تال اراورحا ےک یا ایکو م ب قله رخ بصورت لر روایات

 -ایہاب ناسارخ مس ہلا یت ذدام ایکن اور ناسا خارٹنح اکی روم وا علف ےس اب ےک

 شیر یھب کس دعب ےک ساایگرکل ات وکی ۳۵۰ 9 لاوش ور ایکل اس ںی ذفاسےک تموکحی تا کلہ یما....:تراما یک وم
 لئے ںاہی رکوال رک رپ ناجرجروا ناتسرہط ےن ہلودلا نکر سٹ ئورشیےک توننامز ےک سئااھکر مر ب تواب تق وآن برو

 ۱ ۱ ۔ایگالچ لاک

 (۳۶۷صر ضم خا نیا لنا نر ج) سیمی ۔ے ی قوج ےہ رر ٹیم ۳۳۵ص ےۓن کیا ھے ےل دالا یا ج ھ را مح وفا. ..٭



 مود... مول ۵٠۰ نور را

 روا آں تمرض یر وص ہر اوباما تا ےک ہو( ناب کی او) الا نب بال شوی ۳۵» ی
 نوا رش ۓرونم میا ید بیت کک کرک نکس کرک اکی اداشروا رن س یکے ر یکت ساوخرد دریا فال وا

 "کن اسارخ جا وفا کو یٹادوار وت نہ کہ اوبا ےک ہک عر کید عب ےک لااید اکی رایت روا یک ےس ےن دارا ےک ےس دوا ازریق نب
 رالاس رپ کک ج ناریموک ی اروا کم اکے راس ےس ےئاد یکے کو کک تیار یدک اروا ایک اور بتاج یکے ر ناک یک (اھت فیت اراک
 انا روا

 اف چی جناب روا لاو لا یبا ین انچ ۔ایار کود و یپکک یلودلا رر فی ۃفر فر :تافواگ رک
 ےس لولا ز چ انچ درک تاور ککے ک وم نک یر لج کک اہک اھ کلا روا ےک ےیج عرف یدادماے

 اسارت ایک تاور پس اخ ےس ناھ پا تقو سا نامسارخ کے لل ےک رانا ےک تاب ا تار ےک ناسارخ پکنکی کپ اب ےپا نوکیا
 یااھڑب فرط یکن ار کل تیمار ہلودقا نگر الم درکا سم نافمادرکوھچ ناسارخرواےلرہاب رکا گے رنا
 رکمچپ ےک رکرلمت ےن روس ھا روا ایگ اخرتاشن ارامریتےسا ےن ریکمڈؤایمگم آنت اسراوس یک کیا نت ایکن لیکی کش رکوہراوس ند بیا گڈ ناارود
 و هم مگا دار ںیہ ود درک درک تيم ریو کس روس يک نخ ریمیکس

 نب نون کس روم درگ سن اسان اتم هی رد کس نیل ا گرو ایکو م لکم نانی اکل ورلا کا ی ےس م ےک رکو
 دم روا لا سال لا نکرچانچ ی رک عامل نر کس رو تل سل اکت یا اطخ ےن شان نر یکپ اب کم

 وای طلو تموت یکی اروا یارک نم روت تسکین اد اون سیال... تم امام ےک لیلا ب لقب ۱
 روا سال ء خا ےھت ےب نیجےک لا قم شا لو اتش اف ےہ دعب ےک شات اي لکصاح لات او ماکت دوک یا
 اوہ ا کک ب کت صو دعب ےریمرکایلودعو یب ےک کا وک ود نیک را ےن ےن سا وف یدددض دیما یک گدنز یباوکی ڈا بج نامبلس
 ےک ںاہوروا ےئاجوہ کاج نفوس عملی سا ید تسریع
 ےس ناوت یون یک ساوا ی وبا بج ایل کج ناجا یو ناور فرط کد فصدالب قاطم ےک میلا نامیلس.ےن رک باس لا
 وہ اوف کز ےک خص واب ےس ارگ اد درب کرک امیدی کنار ےک واک دب ا ےس ےس ردد یا

 بود وری لاو

 بابساو لام پا ےس یت لگن میله رها ی ار ین اما رم یوگا... اچ
 لر ناچرسهس عیماری چ ناساثدلکاصح تی

 ماد تصور وت دوجوم ںیم و یھبن اریلس اک ا تقد ساای کچ ارافہ و یلڈادعب <. تاعتا» نا... نر نلاسیلس
 بتر ل دے ترش الار اچ انچ کد بیخ یکے رکی ولی تارا لا لرد نت روا آیہ ےس

 یگ یاس تاب مفاد فسفر کج نیر کا ےنریشانئایکت یکے ا اف ےک ٹو) ۵
 زوال نقاط سرب موج سر پوش دا کد رکا ہی ےس سادوا کل اپ ےک لام یک ا اہدلاو یک عی ۔ایدرکریق تملک رفع اب
 ساپ یک اےک اےس رم کھ چی بسام سا لا ای لال آتسوک کت کوایک 1 راو یک کویت ےک یک ایلا ےس ے راہ! ےک اید
 ریق یدک روک یارک ل قو ےک شیک ی ییا ےن ںووت ں وڈ دقت رالتہ سی سا کن روات اج آن تقو یسک پایہ یضادرپ تالاب کای اخه

 ورا اکیا ےل رکر افر کس وائی گم ا ےن ںوکوان نج ےئگ وہ شو ایک دقمر یخ ےس یخ یئاچنا ےن ںیبر کشا اینپ سیم اگ کش وہا رے
 یا دید نوک ولا پاپ ےنپارکےت نام کپ وصرو الف ےن ی ا ےس عا ےن ےنپارکو سد یم ےرصاحوووخوقتاوہ افا ےس لنگ بدی
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 ودرج. م تاج ۰ ۵۰۱ نوری نر

 سیا یج) یکم شوی ۷ہک ک تں اہیاہ ارجن اپ ےک یا لار ںی ےک ہہ یوا پ اکا يج یکتا فرط ک ےک

 ہی وک ( بدان لث تالاع

 یک ادوار ایام ےہ ےک نام کور وصنمٹرھاوہاریما ےن نابلس وب ےک لا ایہ مذپ ماق ںیمورواایگالچ یک حر حر

 واچ ںی کل وق تعاطااروفوو ےہ رد یہ پ ےک پ آں یہ ےک پآ؟نام کل ئارکای کرہ اظنیب وہ کرد اکی اداشد یرنیسرس

 ےک( یورو ضم )بماند فا طب سن رکن ایسی ےسیج یکن ادر فر یہ نام کوا ر مچ ےک نال ترم

 ۔ ےک م توکم ت ےک نالے یا ےک وہ ںاروا ی رک وبقت تع اطا ےک فالغےک ل ورلا زوج ےن ںوگول ناروا ےن ںولاوےئر

 نامی سل یکن املس چ انچ اک ےس ےک مات ورک( رخ ھت نرگس. بفرد مچ ناب رو کرک

رکو رے یا تار ےس یا یو توکل ایسے م ےہ ہک اب رک وچ اک السی اک
 ےس تہب روا ما نب ن و

 -ایگوہ ضتقاکملیدرپ نامزکروا نگ آم اکر ڈنایک

وامو ناسارخ یاو) عون نب روصنم یک رھ اوا یماب ےک تاعقاو نام و تل |اصم لم بول ون رواروصنم
 ےس لولا کر روا( نا ءار

 نک لق کتک دفا اوا یار اجت دای در کے س سادقع کیم ینا ےن لاو تلاصم

 حاوفا)ر ون ج یار با کاو ل ھت کا طظ ےنپا ےن یقارکروا لراف ناسارت نارادرص ری ہما ےک ںوریما ںوڈودا

 ج اکے لادقادیباھت ےس فرط یکروصن ٹر ھلاواریماوج یارک نر اکےک نامسارخ

 دم تست قو ر اپ ت اف اراق ےس رعت تر ھا یمانایمرد کوس 8 :ترامایروضن نیو

 اکن سنو ا)ماق سا لاوبا ےس تم ته اي اگر ین سو ترازو ار ٹیپ سس 7 رع کک یا ور عقل ابا

 ۱ ا ۔اوہز اتم (مالغرازآ

 اجر قا ےس حرف روس نا نا تا ناتو یٹیلرما نب فخر وامہ...یرٹروگی کس ا پھ لابا

 دان فلخ ےنروصتم ا انچ ی کب لطول ا۔ ی کت انب ےس سا۵٤ ۲ن سٹ یم قم ےک نیب حا نب ںیلق عر اط یز ع

 -ییدرمکت وار چپ ےنرہاط ۔ایدرکتتسفخر ےن فور روتر مارچ دعب ےک ادا کرک کی سوات یک اےس اروا ودرب یو

 فلغ۔اوہ زم اف رب یرکی کت راما نجس انب اک ا ۔ایگ کل اتار ہاط نارود سا یودادیا ےن روصتمریما کب لطوادباو رہ ود ےس روھتا فلغ

 یار فقهی لا ےک رو ہں ورع مارک کو اب 1و کن یخ بار تهران

 اید رک ورانو تاب ازارادت الاس جار خر وا اگل ےنرتمولع یم ناتمچ ںیم یتا

 شااردا شرعا مس لیک یاش مایک اکے رک یاب یرادربنا فروا تعاطا یتاشرحب ےک ںولدرنچ ....:ہرصای ی لوط اک کرا

 ہر اک رع ٹاک ایلرکور صا شی کرا قا آے ےک یوم یکدصا نیب فلخرکے نوک اسسارخرک خر ان نم نوش بای ماکس

 تام ایپ کیکےج رن مکے یی ہریغو شان وا کت ام نب نت کوک عاج ییا یک ورا لاسی یا تنها زور

 ۰ ایگھ+ 7غ کج وفو لاہرداذخددسر کک اپ د ماتو کرا ساس اکہ رصاحم کی اس

 ا تعاطا یکن اطاس ےئل سا .ھتایگوہ لوط یھب تو از اک ا کچ اھ یم یم ناسارخ وو نار و نیا. ورحم کر وک نیا

 ہچکی ارواایگ ادرک لو ہرے ن اسارت ت موہ اروااوہہ ب ا ساخ سای اتم اا اتریش تسود اک ادا نیم فلطرو اھت اترکس ین رر

 ناتسچدعب ےس ریپ ۔اہرارہھکل یش اطا ےک باج روا یگ لچ نیت رکے کرین اکت رزمر ومن یا ۔یگوہ اطعدنس یک یار کیک شاج سا لاوبا

 ےس ےرسضامےک سر ہاط نب ناسا نب فاخرک کلا دروا یک رکن اعر وک ںی انچ اوہ داس نا ناک ریما مٹ ےراب ےک ےناج



 خورد متر ۰ 2۰۲ نورطننئا را

 رپ مایق ںیہ و ےل ےک ےن کل خو حور یما کتں ور وہ ناروا ایدہ یی کوان کا ام م نالت فف انچ ۔ دے د نو کے اج لک
 ۔ایگ 1ں یاد ےس لاہور اپر

 ۱ ۳ رقم وب سنا گز لو تقارن لا لعنت یب  ناسارخ می سے شان لاحاوباروا ایکر رم ناف توک روا یر الامر پوک ات ساس اوا ےن عو ما تقو سی. دات اعلاوبا
 یال سولر گرید تاک ےس ارو ایر پ ںوآ اےک لو دلار ا سا ےس لہرا ز۶ تو کک سیب تش زر کل ذہن ا

 رکو را ید یا ی اروم کدو در اپ ےک اما سو ملاک نی اج اپ ےک دبات
 سفت درک هر تاک حرفی کلو دادید اع ےپارپ رر گیل دل س شے ہلدردلازیچنانچ ۔اید اوج سرازا ےن لیول اق
 رکےن بابساو لالا در روید یک ھت یا بج روا یک ۲ ںی کات کا اب ھات یک ارگ کاٹا تس نک ا آپ باق
 مے ی نفس لات گام تش گر یی اروا لے ےس ابو ایگ چرا اچ ناج قپاےس نا ریموت
 یارک ناتو نا ج ےس اداری مپ اس. وطن سم داور کت
 اہ ج روا ےگ وہم یہ گو ان ہک آ اپ ےک سات ال اوباہلددلا نگر نہار خوا یمن نب ولا بج. :یگادر نا ج یک اب لاواا
 اراقب اٹ کیا ئل ےک ےن کل صاھ ےزاجا نی تصدف یک حوفریما ےن شا سا لاواذیکت ساوخرد یک مل سئاو ےس لہدلادیموکن اتسرطروا
 ےسر کرات سین وہ شات ساپلاوبا اید ملنا ےن اد ںیاو سیا کل ےک ناروا ےناج ھا ےک لومولظم ںونود ناےسا ےن فرما ان ایکن ادر
 تا گارد لرد کل اد : ناچ اوہ ترک می ورفسروا ایگ نادر ےئل کس ی لب تس لو مایا نور درد نا
 یک تس رواد ڈو چچچ دومانپاودعد بسح ےن سیا تقو ےک کج چ انچ ۔ایلالکر نام ناف ید اف نسل ورلار یوم رک هرصاگتتس
 لی رپاقینر مکتب تگ ندیم وف نام ارق ےس کک لمر کل کے ناجرج ےندلددلادی وما کگاھپ مک
 ریز اھ ےنپارد ایپ نا فار ےن ون ما ید لار اخب رجوی لطا کت سگ نا ےن لئ الا 5 :ل ات طلا زو
 ول ودلا ھو ںوباقروا لورضاع لس و شف رد بتمن اس فرط ںوراپایدرک تاور نامر یل یا اک ج روف یلارف یم ںوقالع لورٹنک
 ناو تطاس مزو ارور یا قو گز نت لود عود لو لایت کس ی ات ی الاب ےس ےک الد ت

ATرا ۔ یم اتات ےک ی تطاس زو تنطلسو تموک کیک اوہ ی لم تول ن ےس یک یوم ٹی  
ae 

 تسرد تموم ارگ اجاره ع لس تالار... ورا کشات الا
 نیب می اربا نج گنده تا این ابیات رک رک اھت یک آوت نطلسلارمزو ےن ںوگول نج رواایگالچاراب ےل ےک ےنرکک

 اھتایکر رپ لگے ک تنطلسلاریزووکں وگولدنچ ےنرو

 ناسا لار ورا دمت لب وات کن ات ےس 0-2 سا :لمب ناسارخاکس ا اوبا
 رارقا ےنروجچن ہاٹ اتچ سیر ضر ناسارخ کوہ دمت خدام آکا نک اف ےنرو نیا ذتاو+ہناورارافب ات سا لاوا بج نانچ ای آل
 نا ایگ لود ناف ورکا 1 رب شا اد رگ ناسا گری نود ےک یا اید ساھ لج
 “ نئوبا تار رواوکن ےس اچ کوا تا نر اس روا تسکین طی یگ ورش ماکو کرک ہے واوا
 1 ۰. وار فرو وصف بسر جا کس تا یار گن
 ۔ےرر سکس نر



 مو صح: ۔۔رگگنلج ۵۳ ۱ نورلظناٌیراج

 1 رے تاعتاد نایب لول... یو می الو
 نیا کی یک ا ےک کک اہ اھت

 ۔ایلرک جہ( ناتسرطروا ناج مج )ککے یئاھب پارک ناچ ےروااوہ نادر ناچ جے دریا لور لار چن انچ ین الچ ےن ہرن وداع
 یک ا ۔ایکرومام وکی نشد تماز و پل اور ےک ےنو نادر کس الا با یراق سراغ روم

 روا ۳ رود ےس ناسارغ موکت 'یاہعلاوبا رعب ےک ےل رراچ 6 ترازوی ےن رار یتتدادع کل یگ نے یج نوا

 د کور 8+ رانا

 SS ٤ و
 رک عر وا عاوفا ینپا ےک ہوا چن انچایکرب ررقمرب تصدخ ساوکق قا زر ادبی کب ہشئادع شہادت اکر وم ان جا روا درب یا را یکے اولا یئ انچ
 هلو ارس نبی رص فلات ا ورفرواایوہ نیلم مر پاش وک نیا ہاھڑب مرق فرط کپ ایا ےک ید
 وک اساو لام ےراس ےک ساردا یدےد تسکبےا ےن ںوکول نیک آپ ہلباق رگ تورص اکر وک ناھن انچ ید گپ کنندہ ذات کیا
 ںی رن ہناوراخ اکے کل و ذبم یہاش فاطلاروا یہاوخررذع لام تمدخ یک وارو روا رک ن دولایت ےک ام اکسس ایل ٹول

 ۔یئر یاب روتےب ترودککس یم ںولدےک لوڈود ےس سایدردزودایزربلدرزعمیکل ا ےن زیز نب ادب ۶ت نطلاسلار زو رکنی

 7 یک اروم ع ےس تاو ساارافب ءارما یکت سرد تلاح یقپا ےن رومن یادعب ےک تسلی ا... :تسلگیس اپل
 7 یورپ پا ےن رلودلا فرش تاچ مم رافوکودلادضع نب سراوغلاوودلا فرش اتکا
 یکی اک وفا مدن فرطک شاک جاوا ےک رک تر موا بس نا ےک لا دم کی اما نرو دد ےک
 اپ سو نات نر سرو کت زد کف لو لاين کاپ ےک لولا رر کیک سکی پاوا ھئا نچ وم ازا
 دکتر هک بتا برج لا 27 دیگ اج رول

 ا 7 مه سلف ا

 جب اور اکہ املاوا یب یکں وگول نار کنی رک ویت تع اطا یک اود کار اےک یا ہھلاوپا ےس ناچ لا. :توافب کن اجرج لا

 یکن ا ھت نہا ےس نا ج لئا بت رد یورک ساخر یکی کا ےن تود کارا ےک ی اپھااوبا کک کلوب ال وخوا تخ یا اے اس

 سا کا جے ٹکا ےس لا گچ رھا ھا کوہ تشو قزف گولہ ورعب باھا ےس کای رخ
 دایر اتام قر کاج سیب نامسارخ

 ناب ےک سا ۔اھت اہ درک ا رکی پٹا اکی یک ادوااھتایگرم کپ جار ون سئاوبا نامسارخ یلاو کھ اق نامزد ......: اولا لا

 2 ا ااف ہلا اھت ایخلاولااڑب ے بس یم نا ییئداکےج سید رگیکت حاطاےکآ اےک تک یس سو ےن
 تستر کلب E تک

 تر 3 7 ی ا ۳ E ا رک ناس

 لیتا سینما اھکت سک ات ںیہ چیر e تاج ںوٹود نا اھتایکروماموکن واک کس ا



 ہوو ےک متلب dr نورظید را

 داتا رے د بیخ ون ےل رک ری اج جز 7 انب تفاوت سرم ا:
 طول افماو ی و اوردر رش فرط ی مر اونو لو وح ے۶ نہا تطاس ز ورحب ےک ںونور نچ ے اتا

 کیت را توس پا ترازوورب عی لا لار مت برا تسولکت رود چي
 ردا ی یک شری ےس ےس د ہک اا 1 ارس کس لو و اوہ زار ےس تراز ود ہری ڈر وبا د نہ ا نہر نر یگ( ورک ل ورک
 ا ےک مو کالا دون نا نره یا لا تام اہبص ٰلاماو گنا

 0  ,ص-ص 7 و -7 لب. لمت نل انکل ٹا
 ردت ناسا خ کد کوک کادری روا ی کر وخت تس اخروی اظ ےن حریم ا۔ےاج یورک یانع یھ یی کاطع تموح

 وب فاش اک ار ا بج رکے ہر توک کری ی لدا ناکا قاب رپ لا ید می ھئا ٹر وا علف یت ریت ےک اروا

 رکا رھا ےک یہا نادیم ۔یئوہ گنج یب نا ناد ب روا تار یدک سگ تیک عر کش لا
 ۔ایگالچ' رورلادرم رکا ھکت سلق

 کا طع یر روک کن اتار رواش روا یر الاس یس یک او اوکی ینا ےن جول ریمادعب ےک تایق او نا....:تولح یک اپ ناسارخ
 زار رگ ناسا 07 اسم 1ےن سار وایگوہ لا تر زاتم کیا ا سراب رد ےک ریما تر فر وید باطخ اکلوداداموا

 رب ے فوق تشریح امت کر وص سا ذس لا ی هه ناسا یکواع روا طلسم کتدح
 ریو ارواماراقج ےارواا درک( رور بلس اک ہک اخ ےس( روف اشور )کر نابود در راترکراہاظااکت ع اطا یک سول

 توکار لس تاک کا راتد بیگ کات

 نلدنم ےک کاک تب جاں ڈی م اق کک :تتو سا ںی اھ ایگالچ زور لورم کھ کت سکے لٹ لا ا :تش 7ر لا

 کرہ تا ا لب ےن لئ وہ تسرد تلاح یک بج حب گو ے 2027 یاس سد ےک ںاروا وب

 کاور ےس ےک مات کور اھت یئاھب اک ب اح )سم نامی کن ورزنکل نوا ییا کوم ان کلر کلاس ما یدک کد رط

 سروش کت ماه طلا رقیب اچ قسم ندنچ لوید مغرد ج کای کت سک نکا ناچ

 نھ

 رود تب EE ۳ نو ناب

 ایگ اورایک قر کفل رام

 دا رظأوتچ ننایانم لک نر ظا ےن فرا سعد یا... :تسلگ کل ضبط
 هک اک ر ظا ے رک م ںی وفروا یاب تمر کی کیے نان انچ یکتساوخرد یکداداروا ایچ کاپ ےک ناف

 ی لب نایافص مس شمسی لگی تر سود

 ا ست ےس و اردا یک 97 و داس ۶

 راک چ ے عج وفرید تسلی ش یا ےن ںاخا ارب ری درک تار نفاق کس لار کوم ےس یا ےن حو نریم ےن رک

 کریم دوا سارا ھام ےک یا ولا یارک کک کا روار وک ںیہ ییا ےک حر ریمااھڑب فرط یکارافہرواایرکاقرگتنیسس ںورنامکےرسود



 مود لپ ۵۵ : نودلغنباټرا
 لال ا ا 0ا

 ریما انچ ایک کمرے اراقب اتوم لعب ةے رکود حا ےک ےہ ںودریشروااترگرفملاخارقبروا کر نرو نا ۲ کتیا

 ےب لاھ ےن ریما آے سا بسر ارمارواء افر ےک سادعب ںونز ےڑوھتای چپ “لا لت” ےک گردد سارا لپ رو

 اک نجی وک ےک ےس الب یب تیام یی او اف یکی روا ایام ق

 م یر اب تخ آے قاتا یارک ر اتص مقر رگ یت رب اراخب دعب ےک ےناج ےچ ےک عوریما ےن ںاخارقب .....:تافو یکںاغارقب

 نارگیل[ یک لا شن ارز اراقب ےس ےۓار یکں یھ ایک التب
 ایکو اپ تم واک یک راغب ہرابود عوفریما۔ یئانم یو دے رپ یاد کا

 نا براین شرت اس کر کسر کس نا کل رب پد فسخ ا
 ۱ ۔ےت ےہرڈپ اپ سما کس لذت الات رسم

 تل اپ سد کج دما ےس یک کریک کوچ تمم ارتد ےس یار یکم ردن اکی پا ..:تماخب للکباروا نان

 رواایگالچ شاپ لار رایت پ تفلاخ یک حرا قا ئاچ ریدر می انا ساق آی ادا تی

 ۱ ۰ بال کس وي تاحقاویپ ۔کدرکت واذب ےن ںونوو

 نکس تا نان توڑا کرک سالم آرا بج ....یرٹروکی کن یکن

 ۰ یاب ی کس دا هست لو ب ںولور

 ےا تقد سن ۔اھت فورصم شاه فالخےک ںاچار خاکے ناتسودنہ لوفر ناروا نرو کی لزغ ےس باج یکن ونریم نین

 ایگ ف ورع س لومص برتت الو رکشہ اب آٹو یز ےک رک وقوم یئاڑلار وف نام ناک وما

یا ںی باو اروا یکتساوخرد یکوادما ےس ول نم لود لازح ی ئانچ ےگ ر ڈر وب ےس یا آنرا لا
 بح اص تنطلسلارمزو ےک 

 مه پک کوب نود نان لول ماچ اپ ےک دد یکے داپ نب

 7 اسب فرش کناف شوک وار نی. را ات

 £ اوہ مرگرازراککر عمل یم تارہ فارطا ےیگوہ ہن اور ےک لاش کی ناف روا یل ار کوہ تم بس ےک بسر کت تالے دو نین

 نا انروا یبا ےس یا ایگ اے رکل ٥صا ا اپ ےک وف ما ادا رکی تھا انک وباتت یک کریک نم سو ق یتا ۔ےک نا افر ایا ھا

ےک کاھب ےس گنج ناردیم نا اقروا یبا یورک قوا تسلقرب تسلقں یا ےن ںورریاکےک نان ےئھ ره کس لوس
 ۔ 

 هطس تومان تاک اپ کش پاتر اب یا اجرک ق اھت تراشی ود کر نم

و اب رھپ یم ناہ جواں ونود نا ےنرلود لازم یکن ایب نا اتحاد یک تیبا اروا لینا او ارب
 ۔ا درکررقفیظور

 ناف روا تصویر ایئر کفر و اشرف یتا ےک یلایماکےن جو مارب ےک تست کم روال... :تمواع یکد وت ں یر وا ارم

 ےس باطقخ ےک “اورام سرای ًاطع باطخ اک لول فیس ایک کن رو رپ فیس ناسا

 اچ کارا رگ رونی 7 اب طا

 اف لا داور فرط یک تار داراق ترم کنار یه ..:ل ناسا لا

 دو یاد مرت باہ گرین ناجرت شویم لا کره کر شف. نو نان یا ال کت سوتی کن سار

 اٹ میکس کا اکتبر وا لب لبیک طوسی ار ات کس نود نار الطا یکس ا



 مورصح .... مل .N نورظن مت
 رواایل ٹولوو اگر کش یک ا ےن فیلرتر عبا ایگگ اھپ اپ ےک پاپ ےنپارکاھکت سد وھی کوری ا یھ ےس ےس اوال یکن کپ بے
 9 کس لب

 صوت چرت کرد ےس ی ودم کوا ورخ ار اقا ات طعن ےس ییا رکا لنرفیک نالہ ھقاس ےپا ہرا
 رونے ا یا ےس وارا ت ابد ےس کا ا یارک کاخ ےک کر کرد ےس کای شا نا 7

۱ 
 ناداسردا سرا کارو شارات تفت رواش ےک یار وا تست دو تیما ےس نیک... نو بارداری نیک

 روا ییا ایک لس جو یار رب سهم کک یوم یون سس لوط متر اچ اید رک لس دي کج
 روا اچ یکم عکاس کرم ر توک کر ای وکو نس نی اب با کار کت سش اف
 ںجورمارودج ےن ںولووروا ےگ وہ ن کانپ ںیہ دغا ل کل نکے در دلم را اور قید تری ید گل پد بجا
 رو درک اج شماجرج مقکی کل یش انی ےس ییا ےن ورم ا۔ایکہادراہ ےل ےک ےنرکل اھدناو ہرن تر روا یئاحم سم تمدخ یک
 مزراون۔ایگو+ نادر ۵ ناپ ےک وچ ت اک رول یرکر وارث سیب سا یورک اومروصقر اه ود کک تافر ای ان
 ۱ ۱ دوم مت لاک اکبر
 گر ویز اسدنچ تقو ےک تاررگسایار محل اہ پا ےس تگ 27یہ ےیل رک رخ کد آ یکی ڈئاداش مزراوخ ڈی ادب وا ...: اش مزراوخ

 ےب ےس اد ساون ومام انچ تکان یلد)ھ نب نوم ا خیل ا قر فرہاد رکدیت ےک رکا رگت یس ںویقاس ےک سا ورک ۱
 زره کس گن فرو فو ام تسداش رو شک ماند لامپ ہپ اش مزراون ےک کر ات سی وفا رو اوہ ہمدبصدح
 يک يرراق را هاشمزر افکت هد یھگ تب ون یودو گتہدایز چ انچا یک بقا تاکہ اش زراوت ےک رک ض قرب 9اک ےن نوما, را تسظلباش
 یورک اکیا چ اس با لپ رقم مروری هردو کس ایم اک ناوم ا یت اھ کس یک یا
 ےس اعا ےک لئی ت یک تاپ رد سا بجا مگه ساک لی مزایا فن. ۰0 ااش م زراو
 ناف سنا اچ نیلا پاس کنم سر ماسک اس زرمارسب ےک سا ۔الڈرک کت
 در رز لک صید رفع )رم یر پد یم یی کل اقتسا ےن یلاطلس رام اشک
 ےک رک انس سر فمارواچ سپر کلا تنش وزیر ایر منکر یک... تا لب
 یا انچ ۔یدرکدیق دا لاپ نپاوکی ورک اپ شر تسدض یک ریا ےس نیک نما نانچ ۔ اتاپ ناک رے دیتا ا
 دارم لود لپ هک دب نب لورا ھتن سو ااکس لا ۔ایگوہ لات اکی تو تست. دد گویا تام

 ونک او روا ۔بآ یب ےس مار اد تزع کرت واش ںاغ کنی ۔ایگالچر خشک اف دعب لار کل... ر دتر ین ا
 ۱ ادر رقم توک یر رک روا یدکی ام یکن ااف م اس کنان ککے تدا ش فس یت
 یادی ت انو ےک کاری لاس لاو کت شفا تم ای اماسروصن نی حور یما ویڈ بجر دام .....:تراعأ یروصنم رھا

 ۔ےت تک پار ارب ےشہاوہ رپ ماق لہ ہقاطعےک مزراخرو الو نادر فرط کیدا کے ہاکی گشیفاضایب ےنرھنا نا ٠
 اماکن شور بس را ما شکل شنای کما ا ابکے ایکدخیت وتی ۵۰۹ہر دلج للاک | ۰
 عرش اراک مزار کراس نون ای ردھجاھت شاہ کیا واٹ اکو یگ یک



 2 لورظنیاگجراج

 رشوب گے ےن لورم کرم ےس فرط وراپ ربا ےک: ناغرا 7ےک یورک کوہ  لزٹنم تموکع وار یاس نمک
 _یئ مت موکت یک ں ونار یناماس سی ترم یىیفڑوھٹیت سج یدرک

 لت تعاطا تا لپ ےن تنفطلس ہر ارھاروا تلود نار اف تملک قر وصنم چترال اورا یب اکس ادب ےک لانا ےک وفا

 اوہ اوت یا ان طب ترازو نر اگل نل انس و مای ں وقع لورم ز ن وزوج ی رک
 یاروااھڑب باج یک رک کر ایج فایارچج :قشاکیرب بر وا ےناھٹا و دنئاف ےرتاقو یک روف یماوک (گزماشا)ںام کیا

 رضر دایی ب رو چرب قاب شن بج یئوہادیپ شیلو شد ےب ےس رخ ساوکروصنمر ما ادرک شاور فرط یکارافن کال اف تمام
 برا 2 تسدف کر وصنمریما ںیم کا کرہ اظ ےک رم کنار ایگوہ لخاو شئارافب تمسازعالب ناف ایر

 o 1بار روال اپ روش مارک دما ہى اراب اسو را اینچ ردا ےک چ کز اوچ ں ویک ارب د ںی تق لوے ری

 یڈ لیک یب اید یت اک رخ کب تہ ندیم شارافب ۔ایگ آں داران رکے نایب وپ ےس ناار ار ان ۔ کت ساوخرد
 یاسین وزیر ایل ےل ایسی ما مولعپ تزطلسروا یکےن سیم | سا تم  یٹلافدحب ےک یھپاو یروسنمرما شا نخ
 مای د تل رودسر اید تسواک

 لر دم روا م سا و کس یار وا یو اقا یا ایل ب نابعشوام لاس یا... :تافو یکن یک

 رک مرگ رپ لار ناسارنوز ورا کا ی

 و یار سب 8 :نوز ول الاول

 ۔اگےنرک ا ل ار وب اقروا

 ےک لوازم یب ناجرج ےن دا ںولووروا ھت یگالچ ناہ ج ھتاسےک یبا نب نوا ےس( اب اک ییا )روک نب ا

 کاپ ےک م الاول فر تفر اید روشن اپ لا < لا فنی نایک هاب جن قیر تنام ایت یاب

rıےک ما مارو سیب ےک  

 لار نفع نام لرد نام رپ نیز ےک کا ور تسوق ےس اراب ےن ناف
 نه اي سنج رای وج یی مس الو ےس ےس رک ییا اب ےس ناف رکنا زب یا کتاب دد
 چت فارس. اس نو نجس نا شا

 نون و بم یا شا یر رم نور ب دال ورش ماد طخ یک مارا وز ور نا

 ۔ایگ آں اورپپ فیت

 یک اہ بج وو ایگالچ سید یب قفس ہیکل ساب مس نیرو :ضق رب رول اش رن اکو

 پاس ایک اور طوخ ی اپ ےک تون ب روھتا ےن دوم ںیہ ےگ رکرمر توا می کا اقا وز و سب تموکعیکن اسارخ اما مور ین کروا

 ناسا یر الا ے ےنید ناسارخ تموکعغ ن روم ریما یک ت اوترو یکن اسارخ تسمولےک کرہ ان یتاوخر خر وا ییرادربنام رفت اھ

 ۔ید تساوخردو راپہدروااوہہن یشار ےس اوور ال دعواکے ید تموکحی کت سب ہوصف وقالعزیوووناع ےک ناروا رم رت ےئاجب

 لر 2 ایاھڑب م دق فرطیکر ایکس مر لی مرصو ناقض ےس یا یورک و نے روض مار

 -روہ ےک تمولیکل امم 1۹ )جاسوس کیا...

 بیت اف ری ۷ ہہ “یار حی دجدوج وم اپ ےراھہ کیجے رت رطیس1 ںی( ۵۲۳ص جر لج )ری ان...



 مدر ملم ۵۰۸ : نورظنیا را

 ہتاور ےن کرم وکدوھ پاش ےس ارانب رواءاوج شاران تخحے ہعقاو ساروصنمریما۔ DERE یک و ب رک وچ باشین انچ
 _ایگوہمھت راغ اےک تاعتاوہدنک آں دزواایگالچ دو رلاورمر کا رت کد E اوہ

 نر نر نو وک اوہ ہناور ےل ےک ےل ایم ےس رپ شین اگشکن دوم اسارخےارافب روتی ما تو :تراما کک یل ادپع
 ےن یا یوم ارپ کمیل وز بم سا یک ریت قو ت ز۶ کن وز وک یما ف الض ے روض ما کوج ایکو مرام ل تمر ف کر وص مارک
 روزهای کوہ قت ےن ںوفد۔اید لو واک ورک ےگ ود ےس لا ےس اف کت یاکش یکی ھب _ یکروصتم راے ناف

 چاچا رے ےار کا پوریا یک 6ں ورڈ اک کو٥ ںو زوم ودا زانا ياد نیا کلم ادب گارد نیم اج انی درکل وزنم
 ےس اک ورش ےک هد در لار یکل ین یم ںونعہروایلرکر رگ کل بوکوصنمریما ےس ےنارب ےک ہروخم ےن یک رۃا نوز ول
 رکی موس ںیم روم

 ترلان ور اه سا الا یک اوکو وم یگ اھٹنرپ یرکی کت راماوکک نملادب عرب ےن یر افر گی کرومتمریما
 _ایگوہہناور ےل ےک ےن رکیمزوکناروا یک ژست

 (م مار عون )کل ادب عز متاسےک ںود نا ید رکی ئاھڑٹ رپ توز کروا ناف ےک را یت سیب وف ےن نو :ہضق رب نامسارخ اکدوھگ
 ماتم بود شوی لکل ےس ےراراےک ہباقمرکن یخ یک نیوز ولو اف خان ۔ ات کد نون یک
 یا یھب نا الان کند ہک گا کوہ تستر کردین زنا سد چاق ورم

 ِ ا یہ نم 2220 اپ یشپ این ےن ناز زس

 تے تك 7 ہے رم e کن اج جک ۷ اهن ET 9 یب
 گام کلو اٹین نوز ورا تار دوم برق ران لای عقووکنوز وے ادا يک نادر تار کس کر رقم

 ۔ایگ اراقب ےک کوا | تارا کرمی

Juleدعب ےس 7 طو نوز ورا آن یپ رک ٗھب کم ادب عر یمارواایکہ ناسا ےن دومگتقو سی... .:لاو ز اک 017  
 ایر لک ....نامشما اف نرود یا ےنر۷ل صاح سیم وف ےل کس رک ناماز رپ دور کوم زا سوم ارج
 رز: مارو ورا ی کریک کرے وہ وک ی روک س ںوماکےک ناروا یگ ایپ بارطشا وک یا سیم ںوگول ناس سج
 یی کوکی کرت نان ارتب لیپ ےس یارک یج یئک کل ال یک رگ کم یشوکں ای خیکس اوکی کرت ںاخ گیل اھت ے سیب ںومالخ ئاخمےک
 اوہ ناوراراقب لوہاپر 1ے رک مزوکں ون ےک تکلیف ها شکوہ ےک کم اظ ےک کد بموں وک یئ انچ د یت وہ ادیپ ںیہ ایک

 ری ےک واہ ھت وم نم رک شش اچ ارم ارد کاپ

 نا لا لا 1ع تمولکن کرا ےرسودروا نوز وج قايچہپ بج رقے ا رافنب لاخ کل پچ :تافو یک کنار

 هنس لاف کیا ور تس فوخیکس ناف کناری رک رپ ترام لارادرکوہ لو شٹارافب وک دعا یک ذ سی موسودداایلرکر فر کوکب س
 _ایگرم لٹ تلاعح یاد چن انچ ۔ایدلاڈ یم لیجرکانہپ نا ڑیجرواایارکر افر گر کا غرار م ےس جی رز ےک لومو اچ

 نامی برزو کی ار جور نل بوقنلواروا لئاسایئارباوزاء ( لورزحمر یما)روصنم ٹر ھلاود ا یئاوہ اکس ا جار ےک کیل ادب

 ۔ے ےگ ے ورکر یق یکے دار وا رھی نام اسے یر یخ کرا اور

 باما ی کروم روا کر لب ت نالورورع تملک ق راک ای تای اک مو یک ں ونار کک اا ےس تاقو کک کم ادپع



 مدر. متلب ۵۹ نورظںباّچراج

 ںی یلص لباتمرکپ ں یراو کند تسایس۔اھتاڑہ تہ ہراس ا ںیم نوتمولع یہ السا

 تمدظ یک ئاوج سیم سالک تروع سا یم ۹۰٣ح ںونب ےڑوھت ح وف نب لب ما تار او. دیش وکی رت ی لاا لا

 روا ا زر اوخرکل اے اف میپ ابن رک تے او ےن رک رک بجای پدر شاداب لیست را 1ئ ےک

 رود رچ شل ار ییا ےن یا نیک شر تا گر لس یئاماسدوا وفا نا یتا فر فر ۔ایکرایتفا بقلاک' صخما”

 -ایرکل وصف عار کوہ لئاو سی و اشیخ سیمی سلا لاوش ےن مارو ہا ۔اید چگڈھتا۔ےک اد

 ہناور ےل ےک ماقق کوررکے درا جر کشا یاوک( تلارہ یلو) کب جاح شا ورکو کے ر نا ےک وک: یورو مارو

 سرچ انچا کود ذوق رگ کر اکن چوب فرطکهروارکا اھت ساکت اریاوبا ۔ ےک ل تپ ددود یم فی رت ںوڈود یک

 نیبر وم جوئی سود کیا ےن دو ےہ اکہ ۹۲ل والا بر ہقا رر ۔اگل ےن رکل وصو رفع رک رپ سا اروا اگاچ
 ۔یگداور ںیم ناک ںی

 تیس ںور تاک نچ روک م م اقلاوبا یگ اب ےس رج ناریمرکا ایک ساک میت ارباب یئانچ کوم کج بی رقےک رول اشیش ںی فاشل روا

 اید کاور فو س ا روم ایکو راوقرگ

 ین ناسوکں وول نا گچ ےھت ےس شٹارافب فارطاوج ایچ سج ںوکرتدعب ےک تسلقںا میاربادبا....: یار اواا روا لاخ کن

 ےنوہ ےل ںی باک چمن سس اپ تم کل ا گول ےل اھ نالیم یھی لیپ ےس فرط یکں ونارھت
 ےن زف ناک یار گنج نادم حروف کل اخ کلیل ۔اوہ ہی اقم بت افاضمےک ھر اھڑب بناج یکن ا کلیل سیہ س۵۳ لاوشها

 راک ےک ل لباد نوذچ ہار یا زن اکر ںیہ > ےگ وہ رار یک کر ڈک ب لوک بایساو لاب رواہ اگر ےک نا

 وکیئ ارباداگک ےن رک وشماکےنپدڑونچیکں یی دیت ےک لان کلی ںیماج ہادی اتا ار مت ںاخ کیا کے لاش سرک شا

 یوم باک روادادبا ےس مزراوخردا ماظطسب ورم ارما ۔اھیک طشلا لم آےک رک وبخوکر ش وا اوہ اک لگراوہ دزفخریف انچ اب یا ا کلا

 رکاب ےس لاف کک ںی آگ ی ی آیہ کرہ مروا یک وا فرط کب یاب ہراپودراچاتراچاید باوج راگنا ےن بس نارگنایکت ساوخرو

 ےک ا ایٹ ور کوہ اپ می ارباداروا دتا ےک داخ رک ناری یک جرم کا آکا اب دو ےک رک مم ںی روا ایک اچ وب ورکا یک ساک

 ناش داب ےک رک سار ر س یا یک ل رنک اوان کلی ۔ایگوہ لقدرک[ ںیم ںویعتاسےک یارواایگ اکہ قر نان اوج وو گیا رب

 رکا ھکت سان کلیایگاھدناب مس ابا مساکی یم اک یم گنج سا یئوہٹیھرب ےس میل ارہاوٹاقر فار طاروای درکامت س۳

 دا ےس ےک نگ پا ےنپارکوہ تصخر ےس میم ارباداا کرت لاکھ تہ ای ز ود رخ مکس کر ایت ںی وفروا یگ یاو سم کت والہ

 ی لیپ ےن ںام ککی ںیم لو گچ E ای ہل باقم رکی یوا وو کرک ےس ہریگد آے ےڑوھت اپ ےک میقاربا

ن وکں ویمد اچ ےک ینگ موہ رفت رش یھ ےس لا دید تستر مار بابا شرم
 روات ےارواایکروبگےس فرط یکن اج رجوکرہ شے 

 سا مر با یکم اھہباوہ اتر کپ لب ےس لاوفارےس ہاررا کر اوٹوو یک یی اچ فرط درام وار

 قید فلک ایت وبات تند سا ۔اھت م بق اھت ےک سا یم شاپ یک( لوطلاد بحاص) نواسرا راک و :ماجنااکم یڈ ارب اوبا

 رسا ءارواب ےس ماطس چک رک اب ےک میل ارباوبا ےس سج ید چی مال ھتاس ےک شا عکس تاتو نا

 رکاب اهر طاپ دوم تاس اک اے زا اھت ایکو بل اتوا ز لاطروا یگنام ری ںویاس ےک سا ےس کن دوارغسہنازورد ایگ وا قرط

 عقب کتی د یوم تارا يک رک “ےن نواکل اخ کلیلھنایکر گپ ادا گپ اکم ین ارباوہاوکں ورادرسےک ںامم کلا ےن ںوکول ینا

 بی تک ترول نیک ورا ار ام یه یا برد با نا لار و 7

 وہا بج ین انچ یاد یا و تیادہ یک 1 لیپ ںو تہب شین ےن دوم اھت ادرساکن ا کیا یم ا کن یا ھتواب شش نا

 ناز یاس صر 07 ماپ یا تنو ےک تارروا رہ اپ چ اے ا ےن ںی نا ایک اپ سلام



 ۵ سی
 مور ص٣ ..

 عود کیت ہد کا وگے کد ہدوبانو تسیع حر طا تاودرام آے ناروا یو م تصوکعو تنطلس لورم یف باس

 ےس ام وف کل والم ناتو دت وا ت الام ےک نوب نار لک و ارواب روا ن اسار نن
 باداشورر رو ار تضرد کت مو تاود سا ےس یاد واتس خاش کیا کل وار ینام اس تقیقتر و تموککو تلور ین یگکوہ 0

 ۹ رشأ ءاروام روا کت مع نج نار انس اه وب ہدایز تہک الصودا روارارةقا اک موگو توو سا۔وہ
 شم نوکیا هیات ن ا یکم نات ورتب ہہم ےک یا ایک یے نی نا شارپ لر
 گے

 مال درکار 6 نیم اوم ۔ے یا تروم یورو دا نه: رهن 7اکت سکس :تمواز ان آ
 تو یا اھت ا مات رود ریس ما نیت قو سب اھت م ا ہدرکواز آگ اروااھت ترک تصدخ یک ورم یا اس نین وا
 دان روگ فک علم نروصنمریمادحب ےک ےن رکدایق تاب نررنچ اھتررقمرپ تباتددبع راپ رد ےک اروا قوتا ےک کاک 2ھ
 زیا ںوریماےک ںارچنانچ ید وا یکن یم ایر م نیلعج یز ایگ لی رفت نم اعدام ۓاق آ انتها
 تل روم ار اڑ اکی ا یئوہ تافد یھبایکں ون نب روصنمریعسر یما نارود ساایلانب ریمانپادعب ےک ن سرو سرا
 موا رخ اکل یش وا تعح طا نیک یورو راد یدک یر ین يا ما زووکی تن وی تملک
 رنا زودی کت تشات کیر رکن هتک وکلا ےس یاس ےس ر یار ےس کاور یو نکالا لا رواوڈ ما بس ےک شام ا تمل
 ور ادعب ےس وھی پال نا ران ےس ور ما ےن ناخار اچ کل از سوت ےک لوک لو اسکان فک
 ےک رکدیلقآیکں وکت جاب ۔ایگایکر قم کا ا مو کر ای ناسا یک ایک رک نھ واردات آں یئاوریارافب تما
 اف رک مایا سویا

 شبا دن کپ ےن ز ےک تنطلسو تموکعم ت ےک یا روا ایگ 7ں یاد اراقب تمیوکاراد ےہ وزرا بج چ انچ یس نیرو دریا
 ار سن ۔ایلاوبرپ کنی ٹا یل اقم ےک یک رو نرو چت سی نامسارخ نا اطم ےک تالاپ ےس
 لب نون[ وینم اح ےک تموکع یا اسروا فرما ےس سن یکد رک 0 روا ال س قز ما اک نطاسب تمولکے یل وخو نت تبارک
 ت روم الابد ت کیا

 رکن اسان نت چای ناصر کل هم تمدغ ا ےن یا :تموکعی کن یکن ںیم ناساخ
 یا گراد را دعب ےک ےس رعیھچ ایل د یو سوک ماس ےن سا فر فرم ایر لول ےس گرما
 کک مگن ا۔ یکت صو ےن نی ےک یہا تارو عا ےک یکایک دا نار پارو اک ی اچ ی یک ناروا ےس درک وانو تیرا ےک تم وکو ترد
 کلا نیو یشن قوی نانا کب رے یقرشروااوہ روبظاکں وکرت یرات ات ں اہ اہ داگداج لرد اک رلودو تموکع یکن ا سی
 ےن اج تالا ےک اہ ےک نیک م لالا نکے اج ایک ر مدن کجای لاک ے ضق ےک ناوکک نل امگن ا ےن ںوہناچمانچ ےگ وہ

 ۰ بد سکس الام ےک ارج کس لا تال لیبر اھاھب ےک رپ ناتسودنہ کپ ےس یک روگ ناما

 مہرب مجرد ما اک ںوبوص نا توکل او ےک را ھون تقویت ی اش یراق الع نگ ناتج وص تہب... 2
 ردد تسبق ن ارگ اک تسب وج ےس ناخب دریا کتو یاو کد رک ورش کز ارنا تخ رروا ت واخب ےس ف ذر واچ ےن ںورنروگےک لیہ وصروااوہ
 دل اپ ےک نیر کوہ نا رپ نافعا نے ناتطوکت سراھتر ولا ماناکس سيما سود ها هک ایدرگن العااکتمولع

 وع
 ٹک روا



 مور. متر ۵اا نورظن ات

 در فا 3 چیه و ی اکیسد گر قفس بکس دریا کوکی رادرب ام رخروا تعاطاودنت ۲, کسر یک

 كن ایر )باکس رک بل شراب رد چک اش قرن کو یک وکلا روزبروااوہ نادر فرطیکت سب
 ۱ ۱ ابر قرن دو طب
 یکی راو ےک سار نک ت سم نیک ا یک ارق لاو دیکر اکرام ےس نیک کرک تارے تسب دارصت لاو
 روا کی ناوخرزع ےن رادصق یاو یر راس سادوااوہ لو سرازصقرکےب ہارہ ےاوکں وراوسدنچ نشین اھت ایکوہ یخ اپ ےب
 ٠ _ایدرگررقموراپودرپرادصق تم وکقوکں ا ےن 2 “ےن انچ اکہ دعو اکے یہ دعارشروا تحعاطاودمت آ

 روزوں وعلق ےک ناتسورنپ ےک کرا س روا کی ریت کد ایج ب ناتو دت ےس نرحب ے یکرادصقر وا تب .....داہچ رپ نامتسوردنہ

 اچ لیدر راي کل خان والس کک تقو سا فرط یکن ا ایل رک ات

 ےک رک مو عج جر طیچاوکن اروا یک مر کشلاوب تہباکںویجقا سیکراچم لیج وفرکن یں م یی ےک لاپ ےہ . :نیکن وا لپ تب
 سوت یر کی وکلا کو لاو تم السد لب درو ایا سورس لو او ناو فرط یکی مالا کک ام
 روا ابا بام اک س یب لو گور آن ار نیکی لاپ ےہ رکے وک السا یتزوغ ےن
 هتس.دی دف لر لا داور یئاھڑایگمیلر کارگل اپ ےہ ےہ ےک ےس را راک ودار له بسی دام ارب گز
 لوصییرفوکںوگزاچ ےن نیک ۔ا آڑ وھچب ت تارا ساپ ےک نین وکں وکوادچ ےک مقا |کنیبرف یگشاداہنامزروااارکاپ دے دیقولووخرک
 ۱ ِ دک ارم لپ چارے ےک ےک

 اپ ےک نیکی وکن جہ ےن دب ےک ںوگول ناوکن اددا دی رب شش تار تا ےک لار اس لپ جام او ۹ لیے
 ےک سرود گیج ناما ےس کز یاہو اید میر اار ایک لوک کک ہود ون یک آنرا وم ماتر وطب

 ےس اروا اچن نال ہل اوہ اترکن ایب رب ور شنتکرافکت عام روا اقولوکب س ےل رش نیت ےک ناتسودنہ سی تحار يک نور سس ناب
 و دیدگی کا و0

 ںی ارو ی آے مف کے س لاوکل اپ ےہ اراھتاوہ ام ےس یز قی کدحرس ےک ناتسودنج ناغلم علت. .:تساگوراپور لا 2ے
 را ےگ ےل هر لورازب کوہ تسلقوکل ابر ار اہ ںی وم ںایئاڑ ڑی وخر وا تختم فی و لیدر و لپ 0 پت رک تھ

 لٹ ںؤناج ار ےک ناتسودنہ ہشروا وہ سیئنتتارجہرابود یکے ن ڑلرکل گئے کم پس اوا وتب دعب ےک لارا یل یم کا توش ناش

 1 و ات اک ےس

 ےگ ںیھڑپ پ آو دت اکا یجاو+ دوم فرطیکددم یک وفریمارادمان اج آے پار کوہ غرراذ ےسداہچ ہی لایماکس ا نین

 رقبا را زپ لاو ز لو ےک ںوکرت شاداب لابقاوراتس اک ر وزرا تو کک کں ی ےک کن ایی دا f یکن اسارخ
 تس اورو کی خاعادداربا ےس رو اروا( نا ان اور نا دال م2 0

 ینا ریه سو ںچاو ےک ںاغخارقب ےسارافب ےساہکاھت لن سہ ںوینانی رہ یک اح وریا یکسر کت وج رپ ںوناکےک لوفود نار ک
 مدقاک ح ون ریمارداایگوہ لاقت اک اض ارتب سیم نا اگل ےن رکی ار تر کشید رپ تمولعی کروا ایگ چپ ارافہاوہاترک وکل م ڈے یر وتس ها ترسم

 1 ۔اییرپ تنفلس تمل
 ددایکرابمہکی کی ٹیپ ےن ا ایدہ ادیپ ہرطشوکن اسم ےراب پروا یئوہ ینا رپ ہدرکو نوک افروا پا .:ی لاک یک اف روا یا



 مودرصح ملم alr ۰ نورلغنا ترا

 ناف لو: ےیل ےک لاش کوا اھت کن یک اکی لورا ںومالخ پا ےن فرما ایگ ناوراراخب تزاجار یخ ئل تین

 رک فلات وفریماےس یانب تشب یک ئاروااچجاپ اپ ےک ر وک لانا ل او اف یا ںیم ے ےغق ےک یارک روا کک نج ےس
 لا بے کا نا نر تاوان نکے حوا سان مم ےک ےہ ۳۸۳ت اعتقادی یف دا

 ےک سا ا ۔ںیہ ےگ رک جی وا یی کا یج اھت اہ رکا اچ فالخے نان لو نان کتک ناسا وصی وب لص ےک تمدخ
 نیک رج تاقا عا کرک یہز تمولح نایخ اب وا اوہ راح یم تصدقخ یک تار تن کن اتر ےک ےک نوا
 ایت یر یدو روم

 ناسا لس پسرای رود 7 :تموکلر وم رولا شیش

 رصد سرت ۳ اید باطخ اک لودلا فیسروااید منا نرکمایق سیر وہ اشین ےک کر اروم

 _ایگالچ ںیئا اواراقب دوخروااید باطخ

 ی نیس دن کس سرو نکو کن ایما کیک لب کف روا باده کارا یک حوار ییا :رولاشش کج
 ےن ام ین اب ےک ایک پ ےس یاشار ای اپ رورو مرچ نوا 1 تاج `

 ارض رپاتم لب دیک اچ تارہ پس پارکت سست ریو یو ازل

 نامه بام م اکی تں وند لم لوط درک تر پار کوہ مج رب ے تسلی کو نکن :ارف کل روا لا

 نوار اینک سرعت تصدض ی رقم اسید شا لا یئوہ تسلی گافروا ڈی ارواا ردحتاب ےک
 ےیل ےک درک قے رک طار تس وگاردوک کروا کورکی اح ی کیی رش یکی وڈ وچ تا اک اف ےن

 کیت یک نیکو ا

 ریما کش اق یکن ااف ےس حور یما ےن ںاخ کیل اي چرخش کی پس لاخ کل کرتهاوپ نکا روا: :تسطک آن رقم
 هک نر ےک الام ناار ا شافس یک عرف

 کا کت دب کیا ان اھت ایم آس اپ ےک نیک کک نج ومدرب ےس اع چا( لاعب اک ئی ق :رارف کم قو

 آل لا e JRL سذ وف وت یت کس اواو آج رپ دول اینو یک اب ےس یارک ارتش تمون

 ایل زب ہہو ےس دول ےک /( 4 اپ وب نو لار نر

 سا تملک ناف بیل - کر روش نا ارقب کا نامی نوا ءلورلا باش :لاخ کیر وان

 عج پس اچ چ مکن اب پک لاک یج لیبل جا گن زا تسد یں وقلم رم یر میل ی

 لباقم ےک نان لار وار ن نیک ناار وزرا یر کیر ایت کمر حب کس ایام ڈبو فرط یک ں وق ااع ےک نون ریما ۲

 فرط ں وراپ یوو ٹاک ا کک کں اہی ۔اید رک اڑ نامر ےک فک فرن یک وکو نکس رک ایت سی ےن نین خا بدن ناچ رب

 اتا راپ ےک نیک ےس بما یک و یارک مقر کب ر: کوبا ماتم یا یک رک سی ےس

 ہا آپ کج ےس ناخ کیون دنیا ےس نیک ٣ ااو ایڈ ےک کر توں وک یک نان کی نکرد نان لی

 نمیاد ادا نا ہیک اھب حس اا گو نس نم يا را لود سا فرص اوم رایت وور

 ته نا پت راکت ےس ف واک لگول زد تنافس ویک ےک ےس کد اپ ناخ لی



 مر مل ۵۳ -ٹٹج

 1 ارو اقلاوبا کدر( عو روش کی امم ے لا کلیا ےن سا ےگ وہ تسیب ہلصوحےک نکس سا اد ڈو لام ےک سئاوکس ا
 ایدی لوس کس لار لیاقت برس سار کیک ناور کاپ ےک ناخ کیل شک رک

 ٍ( یعاجرج یاد )نم نومام یوکے ناج ےرام ےک ںوکولاناوکس لا روا اوہ ناور ے وف نک رعب ےک. 72:
 فصنرکی کی جی کت وم یکن فر یما یجدعب ےک سا تاک وک نا ےناہب ےک توشد ےن الامس ےک یاں م زراو یک یکی رن کو یک
 ۱ ` جاچ لقا ں اسیا بجر

 ےن م اقتالا بج رک ۔ے ےگ لج ناب کاپ ےک لولا کرک ایک کے نیک نکات ر وار کک ب یل: لور لار روا نیک
 اھت یھب جادو من کی صھٹولا سم باکرےک سا تاوہہہتاور لس کس یو کلاس نان ںی دودا یاش ارس ںیم ناسا
 ایروان لوس نیا ارتقا مای لس نام ارروا لو هوا تیز یار والیگس اب شاپ کس دو لای تو لا
 فرط یکن تر یر ا یک فت اتے ردد کیا ےگ ایپ داتا ارم ےس( ےس د یاد )یب نہ لودلار روا ے ادب ےک لا

 ۱ 7 تاب اپ ےک لول بشر ار ےس
 ماپ یم آب اتع ییا ےس لولا تے ںیم ککے رک ےک رکا کش ن گن کی دایر ےن ںوکول کیلو دلار فرحا مرکب

 یو پاوج شق یکں وو دیک تس آب اوج یھااپیپ اپ ےک نک

 قيمت ناو لو ی سواد کوم داف ےس مک یک ان کیل نک ج .ترمولعیکل یتا سا تافو یر

 س یا ناش لاس یہ ومی ےک یٰزخو عئامنارخ تمولعس ےس اروا یگ وا با یک ین ادب فکس یم توا سرمہ

 ۰ ۰ نامند راک ایا دان اد درب لک ۔ایگای کن خیل
 داد ےن لا اناھت مک شر کے دوم نے یھب ہیلو یجب دوا یکت  یکت رام یکل یئاسا ےب ےک سا ےن رے س سادعب ےک نین

 ۔یئگیٹر کم یل تمولع یکی لزخ ادرک پاوں وب رکھی ر ڈے شاد
 رار سا یکلصو ماعفارداایلاپ دےسا ےن دانا ارت. یراق شنا لک مادہ لا سارواوھگ
 ےس یک یارک کھ ریو بو صحت کی کر رے سا ست ریل وا نرو. لار کس پاب ےک لاک وم
 کارش لو اب نونو ےن نا ےن روگ اوبا یدین یکق اذن سیب ںویئاھب ںونود ےس ںی ید باج لی را فس لار اید
 لا لی تار ۔ایک واب ئاج کت ارج فاکس لب انس دواک یی وتا د ےس کر اک تردا کرک ییا ےن ل نک کوک
 باھ دب م دق فرط کت سب ےس تام ےس دوعا ےک یکم کوک کت سلاح کس لب سا تو تبدیل ارم اراک

 ۱ الرا ا باہ ییا یوا ا ےن دو اتر یل اھپاسوداک اپ اب

 نا تای کشک دی هی فرط کیفری بس کس بسر ندا... گنج قاسم اس دو
 او ترم ایکو ولوو لايه تو اکی راد اب رف تع اطا روا ھت ےک یوطخ یک لوک تاوو و ما ےک لات تاعقا

 زبر وخروا تخ۔ یک کو اب لول م ناری کیا ےک رغ ایگ آری باس رک کلاس یک ب رق فز ن
 _ ےل رکرنب ےزادردروا دارا م یر لت لک ا۔ یگ ا ب ے گج ناری ع وک ل نا ادحب ےک گن

 زاد رد کم لر يک حنا آلت حس راح لوط ےس لااا یک ٦ت یلرکہ رضای کی لت ےک کڑی ر شے وو... مک ووم

 < یر راش تام سوک اا کت تہ کلاس گلو



 مودصح. لج alr نورظنم رج

 بقا ےک ناطلسواووخ لار دا مپ تم موکت ےک و کے قو کا اوج ادیت اس تست ادا
 ای /وہ ناور ا رکوہ را ےس مک ادوات بقا یار وت ےن یس ییپ ےس لانا اح ۔ایل کب قلعے

 ےہ ناار دا دایک ایکو ےک متارا مدور زد نادل شوج ب تم وک ےک حور یمادعحب روصن تر ھفاوڑا تقو سٹ ....: :نآا |ؤرواروفم
 کوچ یم ےنام ز یااھتاہآ ار ما نرو تتوب زنا لس شه حل تسوک هکر م رو شیر یہا
 تک ادا: لک ح وف ریما بج جانچ ایگایکن ای ےہ واک ایج یگ گاھب رکز وم ارافہ اھتاراھبارپ کن ےک ںام سہ
 رمیماروا۔ایگ اپ ےک ا کی رکےن ذی اروا گدا یکن اسارخ کشی الاس پو نھ غن نھ وصحت وبا ےن یز مع ون انب نار کتروصنم
 او او ترا اساس ندا لا کا کتیا کت کد روصتم

 مع دب فرط کا راغب کاتب داد اک شی 2مر قم ےنیپارواایلابوکی گا ےک کا قر کوک یزک ن بارواروصحنمو بار چپ .. ضر اراخہاک ناف

 ایگ وا فرط کی سوک کرک نہا ںامن کلیلداایلرکہضق راداظب ےن ین اف دوا ڈوچمارافب رکن یخ یم 7ک اے روتر وارا دید

 ناف وت یز ارانب ہو بج ایل الب سیشارافب وکروصن را رب کس لاو کاخ کیر ذکر فسا تاب اطا سس ارانب
 ے د تس وکر تس کن اسارت ناصری ک۲ ب جاع نوز وک ےل ایس مشن تاودد تموککیکں اوااھب رکا رپ تموکی رکا لتا
 - ید باطخ کر اولا ناب اید لار سراغ تسگرادرک

 اچ وار کیو فروش ترا [لج شل تر نایمرو ےک ناقروا ن وز ۳۹ یی افروا نوز و

 ۔ےاکچ وہ پارک اک نج ںیموہ شی یکں وفد یک سا ےنر وج ن مالا ار پاگل ےنرکادا ین نا ف ےہ! نوز وت

 _ ےک ف ن اھت ءابادب مم تمرض کر وصرح اوبا اریارواای آن کوہ ٔرافےس ہیلی ااا یس ادو ن ارد کا: یلوزعم یروصنم 7
 ےک یوم نسئاواداااپ ےپا ےندوھیا ایک اکا ےس ےب د تمولقدنس یکر و اشنخروا یک اع ےس ایز روک تروا تار ر ےن روپا
 EDIE ترازو هریک اولا رقم. سراوان در ارا یس “تساوخردورابود جی رذ

 تم٘جر کر وہ اگ آے یارو را یک اب رکن ریپ وز و احڑب فرط راشن ود ری انچ یوہ اپ یگص ان ےس ناک وي سا
 دا کس اب فا

 ار اپ 9 ا 3 انروانوز تک تے رس
 را اف یہ اور ےل ےک ٹوک کن نوز وسط روا اف ےک کت سار لی نت ورد کل رس سا بج ییہ سرچ ا ایگناور طخزم آ

 ے دور اب - یئوہ کج یکل وج ون ل وفود ۔اھت یھچک نملدبمر مار مین اکن اداس ےک ناا ۓ وہار آف صرک ورم ےک امن
 هل ورا یا رو قو ایک برپا نو ولو سیئارافب ادم کدعس د تسال نا

 بکس کو۳۸۹ قادر ۔ایلرک تڈ ب نا ارق ےس ورا لار الت ن اتہآ

 باکس لا ےن دد ۶ یگ اھب نام رج( گیب نزوت) نوز وت اھڑب مد باج یک وطن دوم عب ےک سا :لاثوگی نوز وب
 وب جاع ناس راں لمع ےک تمرض یادو ید لامپ نار ار ف ارطاوکں ا ےن بجا نالسرا اچ یهو جام نااسرارپ
 ستار ارگ روا اپ آر لاشن یک ےک وہ ناور ےک و یک تویوتا ناو ےل. ےک لات کس اپرا روال وط
 کر 4 یک امب رد وایت نو و انچ ی ؟توایارفو تشک



 مود صح. ملم ۵ا۵ نورظنا را

 دان تیک ارد اپ تموکارادک پاب ےنپادوخردااید مھحاک ےن رک اق شر ایت

 یہ ۔ایکر رق یخو که هر زد رک ق ست منکر ناک نی لیئا اب ار. ر2
 روا تحاخابب شے وارغب تمور ےس ےیل ی مکس اپ تب غم کس لا کت سیب یکتا کی اپ رقیق شدم
 کارو رب ام تموم ی. تنفو ورم ایام رفت مجرع باطخ اک ولا نیک دما نا وا کس نور وتو بس بج
 اہ راتمکراہچ ہب ناتتسودنہ لاسرج ےس ہد آرا نگ مج م دق ےک سارپ تموکحی کن اسارخ ایکل چک م اع فار طا لایق خلف

 ے ہی یک تو توانب رادجاج یناماس نکل اھترازگشاپ اک ونار کک یناماس( ناس یلاو)ھتا نب فلخ ...:ہملب اتم کر ومر وا یردقنپ ا باغ
 ریما چنانچ ابداجہ کل ڈ اکی رات وخروا ےب دامت رپ تموکحم دق ےنپا تا س ےک لالقتتسا ےن ساا تقو سا يک لثاف ےس بخاج یکجا نب فاط

 8 ا اچ شد جل حلب تسب بوصےک رکراش تن قکمع قوم سا ےن ھا نب فلخ ایمگے ن رکاپچ فاظ ےک د نب ناار نک
 روا کت رذعم ےن دا نا فلخ ای آں یاد کوہ غرراف ےس داہج ےک ناتسودنہ ےن نیر ما بج رپ رک ل وص جارق ےک رک ڈر تسب

 ان ےک رتا نیا فلغ تعاضروطب ےئل کس نام رم رک ورزی یکسان "اید دو اکت عطا هر آے لٹ ف اھت

 ۱ ایل سی تمار ی اوور عا

 اوہ شاور ہل اقم ےک لا کلی فرط یکن اسارخاھت شی دیق یک سا کرج تیم ون لا نکا ےک سا 1.....:یافو گا نیک

 وک ی رایت کن کلپ ناتج سن رم فو ل اودی ر کرتا نبا فاخ و یئوہ لفاح تخارفوکن یکن راے لا بج اوا

 ےب ہا ن اعمر اط ےس ےس ےس کا ایک حتوم رھی وک اخروا کو ناریل داراک انکے ی یک لھ مانی ن یکے اقا
 اتاپ رک سو نت روت شنا کلر را نت. رپ تاباقم لددد نا ےنرہاطانچ اد ےک

 رباط برد ناسا الکل تصرف و ورا کن اسارت تا ..:تومل نار

 ےس ی ایک ایا رک ب ےس رہ اط گچ تفت کردو ی ڑ وعر کد تست ےسا روا ایک کر ہاط ےن نار فرخ انچ ول نج ےس فلط نب
 -ایگار ام ینا فا یم ناارود ےک کھڑی روا_ ےئ وہ ے یک لا اب اےک ارب

 یورک احا ےب تا نب فلخ یم جس + ےک رکبترم لاش ولوخ ان اوہ م دص رم ےس ےس رکا اہ دتا ساوکوو مج ..:یلاھشوگی کف ئلخ

 وو م کیا ف لغ ییا ۔ ی رک ل ومت تع اطارک ۲کے فاض ۔ یری یا ےک رکو رص تے فرط ور دوی نور

 لا درصدی چک رد

 لپ ناتسنب فلات ام تغار فوت یاس یئادد یم رروا تفلاخم ٹوردخاوکو وھی ج دعب ےک سا... ترا دو

 ۔یک رات

 ٠ ےہ ارپ ناتسورن ےک رک جرمورنتسار کن اروا ےک بق اوج رار و ردن ےس م ںووایپ رار ںی ںوراوسراز پاپ لمم لا چ

 جارعا ےک گنجی وخوا تکا آے ےک ہل باقم ےک کر ایت اک رکن تر یھبل اپ ےہ ہجر یکیئاھڑت ےس شیخ کے ن کچ ےس یلاپ

 ھج )ےہ سیم نام اسک ہزعاےرسود ےک کاروال اپ چ چار ایگ اکر افکت ی لی پا اپ جارو تست اپ ےن

 یک لپ ےہ ہجر یٹوہ یئاڑڈلداٹپ ماقمب م اد ہہ نبط ی ورگ ی روھ نشر زور کیش فری ناتسودنہ ےس یخ ںیم ام ۳۹لاو دو. 0
 ہزاہددچپ اپ ےہ ہبارد۔ ےگ ےرام ودنہ راج - یئوہہ تسکیکرکشیئاتددنہاوہراہنلا فصن تقو سج ےھت لیٹر زو روا ےس د ایپ اچ ںیہ اورا ہرا لھ باکر
 شرف رام رن وم ھا ےہ عو نر یشا نبا لو جرات یھی ای آتا تی لم راشیی ےک ےک رار ھت ےک براق او



 مودص مدلج ۵ھ نورلظنا عترت

 امام نا یگ ان ہوکال کیا تھک یا کیا ےس سا ےن آج سی تی یہ یک الا وک راب ےک ںوت میک( ےھت ےم ےل رک
 : ۔ےاک ۳ ۹قاد ئے اجماع ڈور

 ےب وصےک ناسارخ ےتالعیب ۔ۓاھڑب مر ق فرطیکں رش ےر سود ےک ناتسودنہ ےندومعب ےک ایکو یک :...:یرت لری
 رکا رے تود خرد لیہ دف ےنپا یاب یگ 2ایی ےن لاپ ےہ ارحب ےک ادای DEE زٹرزروا و دایز
 زرد جگر چہ یم( تنطلساراد) یاد جار ےنپاوینانچ آچکے ووت اعلم اه یدک دارا
 9 یر روت حر تالاس

 j ےہ ماس کش وا دارم کل ودتبرکل رخ کا قند ا کس هاش لاو نفس دوی. :ہرصاحم اکد ڈیٹ:
 ی اس “و رگاکں ؤودنپ ںاچج اک( ا )نمد اتے یت تیاہفواید ۰اک راتوک عج وف ےندو ےاو مچ سی لوازم
 بسا عزل ید گارنچ عقب انس جا سی 1 رده جای رم جم مک مات کور
 ای 1ٹ ول باج یک زن تنطلسلارادر وو رفظم٥ کک ےس ام بس ےک

 گاری کے لو یادش یورک اوت تست فلک وا ید ید EZE لب کف لخنا
 راہ ےس کک کت مو کادو ن اتلس ب چی گارانتی دوم ]

 تاب رواایدرکغ ورش انی م کے ںونابب ےن رباط کش یل ںیاو تموککےرہاط سا قلا رضای سرچ کن اتم
 و فوخ ےب رہ طا لاولب اپ رباط ےس یک هجا زيرا ےنرکت یصو انب را ود و ےن فاغ بت اگذ ےنرمک برفان م تاب
 ۔ایگایگن ایبپواکا ہا زاڈرکل راد لاو لک رز فک فتو مر ضاح سارہ

 تاتو طخ ے روی اچ ےگ وہ لرب پے فرطیس زاروا یکم ایپ ہرطخو ور الام پس ےک فلغے  تاو ا قرب ن جج

 نرفته گپ تن خاک کم کدوم مح اطاراہا ا دوا ک طدرش
 سارا فرط ں ورا اھت اوہ انب طوبخموارادیخئاپ تیاہتہعافیب اب حالش قام ہل کش وم کی افا یوم ناور
 ۔الاڈ واں یا کدو فلغ اھتاوہ انب لب ج تار یک فی کرک کب اوکں ولی ںی وہے رگ نب رس
 قرتخرکٹ اکوکں زنشرد ےک عاوفدرگیکا ا ںی ر آن رظنتروصیکی ایماکب جا ر ےک ہر اک قدمایلرکو راک حلق رو
 را دزد کر کراتا دب ےس بس ج ےن یا یک ئاچ ایکہ اشا کے اھ ب وک ویت کوم ناٹی رپ ہہ بج وادور

 لی مور لیاری لتا ی کرادی شخ یے ےک ےنوہ لٹا: شی ولر کوت یر د کیچ کد اکو زاورو

 باس شب رده ارواح درز ابری ترا تاج تل پ ربابوکن اودرگردنم روا ےس ےیل ہا کاج سی

 وقوم یا دے د یک اوا ا ےن دون انچ یکت ساوخرد یکن صا ے الاو ےناج ےس ھتا هاب رقت ےک رک اس ا اک تاج ا ےن فا
 _یئو:اایود تاز در دیق کف طخ ںی مس روتے ی ورک ل اوکو ریان قے فا اک وی ملقب

 ا 7 عوق 7 تا نی يک رب 1 لا بچ 0
 ده کد ۳۵ وق دل رگ زور دوال اپ تا ےب ےس ا ترک اوہ ہدصابیا ے تسلقں اوکل اپ ےہ ہنر یئوہ تسلقی ارم اول اپ ےہ 9

 ۳ رعد لان راج



 مور رج ۵اے نون
 ھتاسےک مار او تزعےن دون انچایکرنیپ وکن اجرج ےن فلطوہ لس رم ابو رک شم اہ فلخایکواشرا ےس تیبع یکتا ےن دوم
 ۱ ۱ ابر مت شش اجر کلاس اب رقآ شف تاچ - بدر اور ن اج ماف لف

 ٍب تشلاتوال هد روا لپ سو رپ داتا مار ع لاخ کلی ےک فلغ کوڑی ےسدومگےن یر چپ یا :توم یکتا نب فلغ

 ےن ےک یا کورت کف لظ ےس دو کاپ تافو موج -۹8 ےن سا رپ ںاہج ادرک فل یم نیب دزتےس ناجرجوکف لغ ےن ددینانچ ۔ےا راسکا
 ۱ ای درک او شفا

 ری ےن ا اھت لاد غ چے کولس نیا ےس ناردانادر اک الع مک ٢ تسود مک ترس کیت فلخ :رادر 6فط
 اھت ی راوھکر لک ےس ےک یل شیر یتا ےس فاض ۔ ےک ےس وہ ی رانی دراب اقای لک سوگ کا اتے یی کت 1

 هیچ لاو زر راس کیس لول کس داد چپ تص ناتچبدعب ےک یلایماکدو مٹ فلا.
 نان روم درگ تداذب ملت ك اهر واین مادرم ایا ٹک یا یئان تار کوہ حتم ےن نو سرپ وا لو زاد هرم ل کرم ےسہرمع

 روا بجاع لات ایا نا فار الاس.پرصف فا ایکس لانه نت ےل ےک ےن فوت دافب سا ےہ تعمیر
 ار مرا ورو ا عی روب رواایلرک رص ایم اک ں وی پر یں نایت دوس کیر همش یا میت اربا نی ھش ڈی ادب وہا بر و انپ تشپ
 بانج ذره درک قسطی کوک سرو صراط سارا رزرو کی رهام اس اب
 -ایگو+ہناورفرط یکن اتسودنہذاہچ دصقب ےن دوش حب ےک لاای کر قموک اما نج تروصنٹیایمزو نہا ےس

 بنات ای لصاح نانیماک مک یاوکں دوا یو تارے اور شیر ی واخ درد اودو مٹ ج .....:نالمدزیھک کج
 ۱ اب لپ ار نام بک نرو لا نرو یاو یب یک نج اوہرا ےل ےک ےن رکا وو( ا رکے یک ولی ےس دا

 زی تموکحلراداکتسایر سا ےھت ۓ وہ ےن ےس ناتمدددحاکس نج یتیتسایر کیا یکن اتسودنہیہربیماپ ریٹھح)ہہطابب .....:ار ےہ ہار
 رش ین وہ ےریگی راوی د داش بم لا ےس فرط ںورا اھت علفردنا ےکر بشروا یا رش ام بضموا کم تیار تاک ت یہ

 یک نا وا بت رو قاب دوجوم تور بلال ورو آب تعلق اقا تین ترک کوک یت رت یر کر سا

 ۱ افتاد کجا مانکن ناشر ادم لاک

 * رہا ےس زیھٹ ےل ےک ملات (رالطا کای ار کارت انچ هاي ری کرد کک کتی ساده س دو... وا
 راک او فوت السا ّ تست ار ار نا پیر و اڑ اوت کک د نیشن ایمرد ےک ںوفیب 7لو داب
 ورش اڑے ناھن روا ایک رص اھت ےک مالا رکے ورک نب ےزاوردر کوہ لئاد سٹئوانچ بش ےن ار تپ ہزار ۔ایکچچ کتن ادود ےک
 ےہ ہجار ۔اھک یب ہی اقموکر کش قاب روا ید مک قدنخ ےس ںویڑکوا کاش او ٹوک کیا ےک کیسا ےس دو اھ ڈب ےس دعا ٹا ۔ درک

 یکں وڑاپپ رکل کے ہرصامتاس ےک ںویھتاس ںوہح اصمروا ںومزالم ام دنچ ےنپا تقو ےک تاد انچ ۔ یئگوہادیپ شیشے سلوک ار
 ٠۔ایگوہ پیج یم یئاھکرازگراوشدروا گت کیا یک ارداایگالچ رپ ویو

 غسل نیا ۔ایکہنادد رپ ےن گارد یرافرگ ياد ئے هارو یار طاب ےن روگ ال... یک ارے
 رک ں ویک ےک لا بج -ایدرگخ ورش رک ر ر یکے فطر روا وا کاپ ںاہج ئی کک اکا ےہ ےک

 مالسا نایزا چن انچ لاڈ رک اچ نیا ارگ جر رب ا لئشمانچپاریم بارکےک رکن یشیلاک تاب لا ذبح

 ۳ یخ جرعه عرش نا لاک نں رات ںیشواھتادہ شم رھپ...



 اس حوت مت" میره مل ۵۸ نورلظیا را
 ابا او مترو متن لب سچ روا« اد سی مک توگحاراو ےہ وہ ےل ارڈنجاکن اطلسروا ے اے اپ ےک نئاطلس ےنپارکراتارس
 رک وساص ته ےس تس ایس روا فقاوتس ماسک اوج یر ربات سی اد ئل ےک کی ماظناو میٹ تقوےک لاو
 زی ید لو تا سام توس 2 ےک روتے ےک مج روو مورو ے د یکم کی بر سیگرف
 E زی اپ

 یکیئم ال وا یئایح ےب وک ولاو ےئر ےک بوصانپاروا ےہاگوہ یم نام نروگم) عش اوارکی یف رک پس یم ینزخوکڑو میچ نال

 ۓ پدر گن ترک اپ درا یورک اس چے ناتاداپج ےک کرایجر کشا فاھتاتکسرکت شادرپ ابی اد دوم اسمش

 رب لپ تا ار فر نه رکن ات اه ع 20 دو ن اطا انچا ید کور ےس نھ ڑب ےک آوکن اطلس ےن یلایفط یکن وک
 ادراک اف لای اد بت نارگ )لاپوسبار

 اوہ ترکن اب کک ےک ل ای دتا اردو ین ورشرام ٹول انچ ۔ بم پای ران سد... لاپ دا
 او باب شرم تست پالس« اکسل ار کا

 فلت لای سو 2-با اکو باذچ کک کں اہی روا اھت ات د لاک ےک کن اٹیک ا یکے لابو چر یاشروا
 ۾ یت بلی ری 0 الچ فرط یکن اترو ایک اھ سار زوم يا ارگ تان ایا یش
 نیک شل رها دو یر مقر نا یاس اچ گو ناتو درک اور فرط کپ یارک کارل

 ۓک لوضوراغکدنا ا جروب خرس دارج یٹے ویکی رے ےس ناال یا ے دورے ایم اک لک عکسی

 هنرمند مانکن ارس سا یا مچ 0 تفلاوبا ےنروھج ...: رج اکورایلاوگ اف
 لا مرز اب راحل نوا آي اس زاد اتم

 لامتسا ےک ںول اسے راس تہب روا دوج وم ور رواج سرا ٦ٹ کر زیبا ست شام روا یوتاب لاک
 اکں وی ڑاھچت کک ل مل د ںی ھش وج دور ےک حلق ات ا اج اھم لکم ل اوم انچ کف کتک کت اتا تساررگناھتد وج وم ریو لم ےل ےک
 ایا تمام میکس یگ اہ نخ بیا سلب کس ترا تل نوک

 سل زوج ها سفر شش وام کور وای کت ضامن قرن یر بکس عل بج دوا. :ورصا اکی لق
 الو صا اب اج رب علاوہ اترکر س وفا کی لج سم لوٹ کمم ا ےن مالسار کشا تاب وکقدنخ یر
 اپ ر ےک ہر اک دورت داب کیا

 ںام کنیرکگ نارد ات نکا گاز ار دم یک ادننروادوھج

 ےل کپ کد اچ کد برو ی یک جس ایپ ےارنن ار ندی انچ ےہ ھا ک ڑ بگ 1یت داقب یم ناسارفبوصتحس جو یک
 و اقرار یم لودنہ ےک نام زا کن تن رو یک تب ی زوک حلق ےنارک نہار ید تعلخوکار نار ےندوٹب

 هک ورک اکیا یکے ارتشی ے اطال ےک یر لا لا تسکین فک اکو لو یبا ےل ےک ےن رک
 اقا رامدک لا یخ اک ےن رکک نج ےس لورم چرم اکا لام ول فرط کن اسا رک تستر ام

 کیا ۔ےہ اک گن ای دا کا جا الرکض قرار وا, ذس لا کلیلدوارپ ناسارف وص ےن دو تقو سج ....: لا کلیرروارومت

 هر پاپ لک سل وک ں وریت اھت ایگ جمے رو تایم کر کر لات روا ےھت فر ینز یاوسود یم یئاڑلیکزبٹھپ..٭
 شرور یی



 مووی. متر ۵0 ٹک

 ےک ںونارمکعپںوندد یی ہریظو فکامج وا ایک طخ ےل کس اه دا مر ی دوم جیک فن اھترواادکایخ اکداپ کرا موکدوم ن ناز

 نھاما) یکولعص نابلس ب رھ ب لیک وو از یا ےک اعم اعنار وات رک ات تیک ےناج ےن 7ءارعش یم ںوراپ رد

 دید ایک اے لک ا ککیاروا ایگیاوررگے ددرخا افر راپ ےک ںاغ کیر نوروطل متا ےک ضرب اعضا طو ٹیم

 رد وادوکر وف اک یکم نج فور ک کرن اچ ردا ےس و ساب ق تک ناراحت 7- ےگ ںیم... لص کی ریت

 تام ےن لاف کل ےک ے دوم ےک یر ۶ج ےن وسروا شیلوھجی کت ضر زر نش 2 یے ےگ 1گسیدب- قومی رب ی زچ یو بشخ

 روا مترات شر ںیم ںوناطلس ںونود ےس سا ۔ایدرھکح اب اکووسج ا ۔ےک ( ر )بولتروا یک زہ دف لااا یک لوہا ر اے یخ

 بیت والس لو انچ ےک ےس اک یش وا ےک مود ییا اھت کوہ اراوکں اہک اتاری وا وقفا. :گش ران کنان ککیلرواووگ

 کنکور نیکی شام 2 پ۲۳ ی ناپ نالے دو ن اطا بجرنانچ + ابیچ رشک

 نہ سن چ ملت - مد کناری رفاه سر ناسا گراد تشر یر
 یار بھت ادوکن یف ےل ےک مات اروا برکت پرس

 شر ابری لا تو ار ناتو قو تار سفر دو جاع الرا :رضقرب رولاشمش روا نزاسارخ

 تاررب الد ت ناما نیک ایس تقو سش یقباطم کت یادہ ا بجاح الان آی گن اصااکت واخ یک ت شو

 فرم یر اینورتر گپ مای لوس رکن ی تارہ ایگ وصار نیس ایس اچ آے ےک ےناب یلزرن ےس
 جدا کس نازی ایک ل وسو حرار فکر رت اک ایلرک رم رول اشش ےن نیک اید رک تاور

 "ایک راک کہہ وھی رھ روا 0 ایگ وا فرط یک ی زغآروج یک یم ناتسودنہ کون اطلسرشیکں ارتہ تہ... :رارفاکن یک ایس
 تعا یک فرارب ںووکبجاح ن السر ادعب ےک ساگر ںیہ ور کوہ لا شی ید رواایکک اھ فرط یکن ترکوہہدزفوخ نیکرفن رم ان

 ییا س دسار انچ ایل تساراکد مر کوہ عل ےس رت یا ےن نیکی اس ۔ایکناور فرط یک تارہ ےل ےک ےن کف یہ ےس نیک شایس ےس ۱

 روا یدردیم تب سلوک چک هاب سرش ےک لایک ا کا اک ت ساروا کسر لبق نک واین یوم کے

 ترطگییاسبمجاع نالسرا یگان ین ہن وکس ا یکم و رویا بج مال مدرک اچ شوری ےن نیمی لوس سس ۰

 روا ںویٹوچ یڑاھپ ےن نیک شا انچ اید گود ےس ےنوہ لناد ےن ناجرج مکا حا ناجرج نیک شناس ککں اہی اھتیبک چت ےک ساےس

 دعب نون ایکو ییا رکا اپ لجن کون کس رگ ایک پ ور کک کل یتا ےک لا تو سا ایلتسار اک وگگند نک

 اھت ںیم شر کیا زوم وار فرط لورم تار یگ یار وا ایگالچ اضرکل گل ےس لگج ایگروا ںوٹچ اپ نیک ا

 اپ سل اف کلیک رکاب رپ رب تسلیت کتک و نیکی شوایس ےن سما

 ۱ لک راک ندا سو کیاوکی ئاھب ےک سلا گپ

 فرط ک ھتاس ےک تعاج یک لود اپ چک رفقا رک الط یکی یاو کوو نان کک ..: اشوک کب ۳

 نر اے دو ایم ار اخ بی لس دارا ان کس نا کج کنون روت نادر

 ۷ بس »کس ماه مر فرین رک. ناسارفک

 ےک شرب شاپ و قاره کس ناتسودنہ یاپ ھکئاونہ و با کین کس رک سد فورحم اپ کر ار اھت ںی ڈیم: تقو سادوج.. 3

 - ۵ شف و يا سی تا



 مور مل ` ۵ نورلظن ترا
 ایل استاک ایالات ایچ کک نا ناما ا فار نام

 رب نم ںاخررق( نیج) 0 لاش راہ وکںویمد 7ل اخدنچ نیا کوہ فن ان ےس تس کں ورڈ اک سا ناخ کلی ...:دارما یکن اغرف
 رہ صع شر ںی ںولوو ناروا ھت راد نشر یمرقیےک ےرسود کیا سی آن اخارقب دا ںاخخ کیل ۔ کا یگ دمروا ایبک یاب < لاقا
 مث ارو روا ںوناسکررکدرا نیا ےن لاخ ککیل۔ ۵ای آے ےک د بک ں اخ ککی تا ےک عی اروادوخ ںاخر دق ھت تیک (لارس )
 ک ی7 صا تا لا احمق فر طی لوک دوس یکن اخر رت ےک زکر اجر س ںوراکش کک
 ںواقفاںوی ںوک وہ فورم سیم کر ایت یک نج دوا۔ای آ رکا غالب یکدم آی کل اھت ںیم ناتسراغم تقو ادو ای آی دمر
 وہ ورش کج لص اف ےک لاج رک کے ئا آیی بات ےک کک فعدعاق اب ین ادا ںوفزف
 7 ذرت نبوت یاب رام اوکن اسارخ اذار اکر اب پا لم نایمرد ےک رکےن دوم ۰: یک ککیاروادوگ
 سراتو مک جاع کوو ےک ر طا یگ ا ھکر یم نایمرد یشچکب رگودارکانازادنایت اط مت ایا نہار کہ شاری گو باردا نا ج
 یاب کا فر اب رانا نان هل فرش سیما د ےک لان کک قایق کل وفا گز اپ بجا نامدا فرط
 لود ی رانا نرم قب کے رک گیج ےس ےس رود ییا رک ں وود ۔اھت لان للیدوخ ںیم نایک وا ۳

 ی یتا رکا ند یک ی ایم اکی ١ے اش لک را رک کد روا یا الت سرچ دنا کش کدو ن اطلس... .:تساگی ناف کلی
 ر یاش یگ برا تست می اتم اف کای کبک ں ان کرک وتآ ورا را واتس
 اچ سا نفس کس ام الا نا پکس رد اید ےس ورک درو تست تب لک اوہ اترگر ام ٹواروا درک رو گه روس

 بگی رے قادر ےکر اھت ےک تیم ار
 2 ناتسورشب ہاش ساون اوہ ہجوتم فرط یکن اتسودنہ رھپ کہ بایماکےس نا ککییروا نوک تون اطلس :واشساونروادوگ ل اطلس

 رم جا دوم يا مکا احاھتایک خر ےہ ی اوا اک وعلق تچ و اے دو يا هم کد روا ۔ نقی علت لار
 سر واےک لاو پ نوع ےن دوم یک هاو مک هاو کت سرد کیچ ناما یوم خودای رت یک لودھی کوہ
 و گہ تاد کاو فرط یک رن ےک کز ت مڑ ےک ںوییقا ےک
 اوہ ناور فرط یکن اتسودنہ ےک کر ایت رف کی وف ایک ھر پ ناتو ابد ےن دو اطلس شی ۸اا رگ یک 2
 کج ے یگادرمد لالقتتت ا تیباہت ےن رو ن اطلس اھت اکو م تراش اکی آپ باق وک بیا لاین او د ےہ دد چ اچ
 مس تورو ریل سو کالا اردن لک ایک سکے کج نامی لپ ضرر اک
 لا یتھٹےس بناوج فارطا مات ے وہ ے رقم از خاک تب گلاس اد اتاق جو تیبا سا ےس
 روا کت ساوخرد یکن ۱صا ےن ںولاو لق ید مکے رص یک ےک سا ےن ناطلس ےھت ےت آس ہعلف ےک ےک ےنار ذن ےک ںوج تارہاوجروابابساروا
 ۔ںیدرکلاوتےک ناطاس لا ا ییہ

 اید ای نو روا یھبارف یک ایساو لام کن یگ اد روا شار ربی جاج ےس اروا وغیر موب ےن اطا: لی یت سل ام

 تاچ رپ روا هک اد نا لورارج روا یک اچ نکی کال ںی وس سلاخ نال ود تر ےک یکدم سوسن ستم راد تماس
 اڑوچ رک یمن لگ اس اک اب دروا سلام شبا ید او روا کابل کات کین ناک کیا یہحاقی اےک ھا

 ھی مان اک: اش ساون 0 ٥۵_ لل وا لام شرف رات ھکید آدم کن اخ کنیلھتاس ےک ںوراونرا اپ نوا شراب ناخر دت ۵ص شرف راتھکد....8
 (میرع) اھت ایام کن اتسددنہ تاضوبتمےپا تقو ےک یپ دیک زض ےہ شیلا



 مدر ملم و نورلفنباٌىراج

 داور لغ ے اتما انچ یک شکن اکدرہمانزپ تطافت یکت سعی ام سا ےندوھگنئاطلس۔ ںی کپ یون اچ روا ےک وہ وچ کادر

 ہوفو ےک بناوجو فارط ارب ۓ ا تارا ۔ایارکب صحت ایماشود سم نمےک ترام ےس ا رک آس فرغ ےس وو اطعام ایک ورک

 ۱ _اھریفضایکی اپ ےک ںامخ کلیل لافط شروع آے واہ ایروان

 ے رکی اراک شارو یارب ےہ ئام ز کاروا ت روگ ناچرج شیرود ےک ضاماس نارمکجنوقیرفو.....:طیف رم اچرج اکووھتن اطلس

 لٹک ا ےن 2 ٣ وا ۔اھتد رخ ا کا ےس نارق نہ دتا ترا الوا۔ ییئوہ لصئاح ترہش یکم کک یاوکں وکو ل نا سم لو ےھت ےر ایچ

 تبحزشر سیم ںو ارم وفود ےس نات ایت یک یکے یتا ےک رشتو ےن ےک ترک اوا حر اک کن دور تارا س اےس

 هل تاپ ار لا کروز روتر ورا ےس ےک یا ےن دو ن اطلس ۔ یک تس اقو یک رح اوبا دعب ےک کات او مهدی

 ار شل ول ورم اوان اہ رج ےن روک ایکو اقا کالا شوی

 لاا سا بو چکش سارا الت سوگاهقانک یر ی : وران گنج

 روا یا یک س پالا عارف یاد مار ار وب باور پچ نا اتم نا کنتور
 0 “  7: دنا اچ هک رام راج کیا

 ںیڑاہپ ےک رگرام ٹولوکں وکول ند ے 1اھت ھوا فر راپور اک ں ولر وے لمت ودع یک نفری رو ام رقم نارھتور و

 اچ ایآد نہ ہش لاک اکو ومن اطلس ایکارا زی تلاح یکرفکرواداسف یتا ےن ںوگول نا کت اس کیا اھت کت ت یہ ہتساد۔ ےھت تاج ےل شی

 نا وات مام بجا شات شید ا ۔ یورک رپ لوس رکاب کنار ےک تن ا وی

 ایم یا ےس دو ن اطا الب یوم نا کن اسکے ے رک و یھب ےن لی ون کتری چت لو او بام
 ISE دو ناطاس لاک اچ لحن بي سا لی راکت کک ےک نارواایکا ےن دوکان کعب رکا کت سلقی رویے سن

 رو او ا سر لتا تعامج 1 حوا ددو ن اطا ےس روکے زڑورو ےک علقرگ 00: کک کل اببایلرکور۹صا اھ اکا

 ایک لایدا اے ا تیاہنروا کد تسون اہ رابود ےن دو ن اطلس ےک وم رو لم کوہ عت او رھپ ےگ وہ ضم وار و لت

 نا ای توا باسا لامار ےک رک نوع ناو یراق اس ےک برات اوز کس لای روسی. شوت یروس نیا

 ان لس نارق کا یک اھ چ ب نارصت ون اطلس مچ مین دحب ےک ایک کی شوخرکا رپ ز ےن یارک وہہمدصحاتتاےس اوا گرو .

 نون نارتو ب ایم اکے ےس لوی رو نون اطاق یر نا ارث اپ تشکل اش کیس لاس کف رط ا ۔ھت انکا یب

 روم نا اسل انچ ےک یی رہ رو ی یں کک ٠ترزجمر وہ تمرغرضا اس یون تر نا البام ی ناتمام 271 یھت

 آول فرط کیف ےک رل ل وضو گیج ناواتم کردار ددن ےن

 ےکر موادو ماحدا ےس بقل ےک یر کوک راف واشرب کا ییج تک ےک کد اب ےس بقل ےک راغب یوا اتر غوش ی داخ کن اتسرغ

 ایبک اہک ماہی اھت یل رپ نامے ن رسا نب لیا ارگ نواری« الکل لجن سا ےن کب طاقت ےس باخ

 ایکو د ہوے کک ےس و یک بکر شرو درکب لپ اف لا ر4 چپ کرو نک

 یک سوک یب وک اہ رغ لاردا یک روافب ےس حوفر ما ےن لا بج ۔اھتر جج ن یب یبا رزوگ کن ئاسارخ ں وو نا... : توان یر ویب ین را

 ےس نا ےن یا ۔ ایدرکر اکا ےس تعاطااھتایکن العاک تلف ا آے پا ےن اکے سہو اا ےن ووا ناوت پاچا رک ل ام فرطع کت حاطا

 ےس ںو را کر روت ےیل یکن 7ر ماہر سٹی ہرصاحم ناسارخ لئا کک اس کیان ںی اور ںیم وف ےل ےک ےنرکگ ج

 کام اد دو ن اطلس بحب چ انچ دہر یر شاک اروا ابات ہک ن یکے یما ایام فرطاکل شکیل باور



 مور. ملم arr نورلغنبا ترا

 ی رک ل وقع اطا ےن ںوکوا ن اامھکاکترع اطا کت سموکیتاوکں و رنروکروا ںونامکجےک بناوجو فار طا وقف سی تا یس ا توک نان

 وون اطا بج انچ اک اج ہن ےس جو کای و کیر را کرمان ون اسرع لا... ب نات
 می راتیوکں وط گا  بجاح السا کاور فرط کر مت یا ن گن فی ب ییا اک ناک یک اتاری بجا سا یک یکی ےس داب ےن
 کود لادرعوک ا ےس ہجو سا اتا اج لگی وا ےس تاب ےک ںور یش اہک رواابد مکا اور چمچ ےک سا ےئل ےہ کیو روکن اتر
 ای آ تارج تا ےس ضیا بجا نالا انچ ایل رک ام نکا ےس بجا العرا کر یی ےس رھنواا یک تیار کسا اس ےک ںونیو نا
 روز چک ها زار اب زیارت نا تصاوير حق اراک ارد

 دیر دام چپ تموت کارا ےک تارا ایل باپس و اراک ارد جک فتا روا لر رک مر وز

 رکاب ےس تار ارش پاب ےک جم اوہ کیا فرط یک نزف ےک کر رقم ریہ ا کیارپ قد ےک یلایماکب جانم... :تسافو ی )روا
 ۱ -لاپ تافد شی نیل ںیہ و ےن لاتی مارتا اچن سم یز
 یت جرا نر یک و 1 یئوھب تکوخ یکدومگناطلسرعب ےک تسلیم نامسارخ لاخم کنی. 7 اطاسروا لا نافط
 لس اذ ناف اک ارگ لب کت ست ناسا دنا رک کد کت شنید اند س
 تشک رابه کل ٹرازیپ ےس لاعفا ےک یئاھب ارد ات ماکت زرددم یم تمدخ یکدومکن اطلس ےن لورا دوا ئاراندح ےب ےس
 _ یوم تص اص مرہ رک ورک میپ ںاخ ن افط ےک کر ات سج وفا لوک کناف کلی کت سس اوترو یک

 ناخط یاب کی اہک یکی ا روا ایکو لاققنا سٹ جس اکن اخ کیل یہدعب ےک سا :تمولع یکن اغطروا تافو یکن ام کلی
 ںیہ ر فورم ےس وش سیواہچ ےک ناتسودنہ پ آہ کا داولہ کی روا یک کت لام ےک رک اکو طوخ دون اطلس ناف اف انار کک
 رن زاورواکدا ضد تف ےس ہنامزایئاایکت بانعہجرداکت باوا سا مسا دھتاسےک یوم ےن ون اطلس لو ات دا ےل ےک فر یکں ورک یب
 _ایگایدارگن االعااگن اباد یگ“ ارداایگوہ

 کودک ا اک ےک ےک لپ ںوتالع ےک نان ناغط ےس فر نر کل وک رحب ےک ہیقاو سا :ہلمحاکں وکرترب نان ناغط
 دیتا ےک ر کشا س ھا کیا کاپ منیب ناخ ناغطاوچ ارپ در طخ رح ھے ےس لاو نامه هریک کیا لاک تک وہ ےس او زازغا
 گد ا کر اکل ی ساددا ایک ہک انکے کا کی اہ قت ید ےد تسلقاکر اکر کش ےن ناخ ناغطراکرخ ۲ے ڑلرکل وھکیتج نقی رذای آپ ہلباظم
 کس جلو کت ارکان تست دا

 نرو ناشناس ال کای لاک نت یر ےک سا ..:یگرادرتشر ےس ناطلس یکن امن ناالسرا
 هاچ کت ار کت دوس نسب ےک دومکلاطلس یکم یتا ےن نا نلالسر اکی کرم یاد کد ےس دوش ن اطلس یک ان
 _اوہتاور فر تار دوس ناطسم تی اچ دانی نرو کار کس ےس اےک مقر رکورد لا ےن دو ن اطلس

 ناچ انچ اید اکی راتگ ومر طعس ڈی یا ےس ےک ے کد اھج رپ ناتسودنہ ےندوھک یم تہ ڈ رپ ےنوہادوپامرس یھ... راکت
 ناچار انس ناتسورشب ایگالچ رک وقال ےک تنا یک یہود رکو م لار یم ناتسرتہروروروااوہاورے ین ےک رک تسرورف و کن

 کتیا ام ایت بل اوکوم ن اطا مک لس لات سلام یا اچ واتس تا
 قو مر یر سطر کیا ںیم ےناخ تب ےکر ش سا۔ ئل رک یقرافکرار یتا تملا دص ےس ایکو ا نی ددان
 باج یک یلزرخ تنطاسلاراد رعب ےک یلایضاک اا ےن دون اطلس ںی کیس دک اسرار یک اچ ےس ےس کت اخ تسب یارک ا ےن ںومتتم



 مدر... ملم ۵۳۳ نورظنبا را
 اہس ___ه«۰«بصبص+-++«۰»+

 تو اوج سا قدس :تسوگگر نم کل امناروا ناسا کل تساشرد نت تصرض یا دارت سوگ ادایگت وا

 ۔ںیہ سی توکو رت چ

 مئاقےک ہک( ہللاب ذو )نہ ےک اھتناخ تب کیا ری ںاہی اھت شے ن ںیم تسل الضو رک تک صعق تیاہتداہراکر مئات... مشا
 ےب ےب شی یار ایکناور با یک صئاھت ےس یکزخ تم وکحاراو ےک کر یت یھ روا وہاڑی کن ری وال تم مات

 رہضاھتادہار ٹکا اضوایکاچنا کیری نک تگ آف کیک بکن ایت بت ادوار تاک ما
 یکم آکر فن ےک کور ے ےن کر وکار دب ےس ٹو یڑاہپ کولدنچ ےک صر یی 7

 ےس اید کام توک دون الا سرور اشاره نکس عادی
 ےس گا بد گن فک یر نیم( کر را را فور او ےن رک مھ ازم

 ال گام ےس ناسور یان ف ایکو ورش تاتو لم اگہ ہوا ل ےس ماین یر اول السا یا. برس

 لات سونا حب کس اد یک چ شبا یاس کس اماکن ابا تست ده ار ب شے ناطاسروا

 دون اطسدوخ ایہ قرفصح ا اکر کش ےس سنجایک کھ لی کوب تہ کش باش خان ایگل وجہ سار ڑیئاک یکؤاھچ رب ناتسفدنہ روتسد بج

 دانا بمب امار را اپ تا لا ترا کش یاب دل شیلات

 ےک لا اھت لم آحوٰیما ںوف نشا یھٹتمولحی کر اج جوا مزراوخ رزق اهر نم ار... گز نواب شاحاوبا

 ہک اس نان رک یک لر نوا هد کمی اھت ےس یم ںونوننیشاح ان

 مم ےس اج ےن تام تحت هرکس لار یک لوڈ طع ید اش ےھت دوتا و نا سا

 لاتا یکاکں ا بج رھپ اوہ ناک لر کارا يکي رب کات ا مزراوق تلک فر فر ںی ےک رکن ای وا
 ابد راج ال ےک ناطلسوکن ا اردا ایک اق تر ادص تشر ےس دو اطا ےس یا وجرب مو اک ت نوم اٹیک ام کی اوت ایکو

 ےک ناس ےن یکایک ںیم ھت یا توک ناو کاوی کہ یک ارب یہ تافو یک ایک رب ماتم لوس ۱

 : ۔ایدرک قوال رر وت ےن نالے یک ما اکی نگہ نب یکن اطلس سا

 مانے رر واوارکل وقت اط ا یکت سرت اهر اپ ےک سا ابا ےن دورچناطاس بج رب ....:وھئ نل اطابروا سات لاوا
 گ1 دو ناطاس )لورم نکرد دوا ایگف التخاے ںیا ےن ںوریش ےک کالباس لورت ےک ور اچ ہطخ 3

 اطلس ےس لام یاو واوا ندر ی رگ میم یک ہم واک تاو روا ےک ںیہ موہ ترے تع اطا پ آک ول مہ نگ ولرکل وت تعاطا

 رگفپ ویر طا یک ادقاد ناوم ن العا اھت مزا ںوگوٹنا ییہ ننگ لہ :تشلاطےک کہ روغ ںی ی ٦اہل کو مار یپ فوخ اکو وم

 ںاہ کدر یا ایک چیک ےہ ا یا میت ییا ت رضا شا ہر قم راک وو ا ایکس لیوان را

 نت بابا ساگنہاکتسراغو لڈکف یر چ تیرے د تاکی ےس گور قناری عراق زات یبا یھیدو من اطاس کک ک

 رچ نا با دو اطلس درز فا رک نما هو طاووس یتش را نیا ور 1

 نیر قفل لیک نج یوا ہوے ازم یکن وما ےن ںیہن ت یم ںورڈنامک
 ںی دہر ں زا وا فدک ناپ نل ےگ تخافت سی ںورش یکدم یواین تا ا فرط کن تورن رک

 ای نم بنا زوم شنا با تملک تب ےک اما
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 موررصح متر 4 arr نورظن# مات
 لا ےتالعےراسےک بایخیبوصصایکی اھ ڑی ب ےل ےک دنہداہج دصقن موہ: ےک ر رسا زار نا اي فو پدر
 اکے اج ےدنور ےس ںوپاٹ یک ڑوھبے  مالسا نیدہاوکن یز یک اہ دات ایک ر ا طخ کیش رم ےک وہم لاو ںیم سدر کئ مے ک
 ۔ےج یھیڑج کنی ےک ماظن قروه نور نور کروز تخت رند ناتمام ام قوم سلام فرش
 بنام ےک کے( لوس نا )ساراکے یم نے س یلزرخروا ےئاہڑب مد بناج یکن اتسودنہ ےک جر وا بترموکن ا ےن ناطلس
 ۱ دیک چپ ۳ ما ۳

 ےھت ےترکفازتخا کت مرخو تعاطا یک اتار ےک دنہ ۔اھتے شی ناپ از زاتمےک ناتسددنہ یی لر....:مالسسا لو اک درہ جار
 ان رادرم ذکی رہبر ۔ یگ اک ندرگی کت حعاطا ےک ٌ؟ےک تموکحمهعی ٹاس روا 0ب تمدخر ضاح رکےن فلا او اب رکن رت ید آ یدو ن اطلس
 س اطلت اح فک بس یگ لس تا اقم فتح لس ار اچ باب ناو ج ر یوق ےک دست یا
 ۔ایکوہ نوا ۔ایلرکل وہم ار کوہ رضاع ےس تدر ہجاد نگ نب ریس ہعافےک تدرہہجاد کتں اہ ئی ےتوہ لئامخ

 سا ے نچ لاک )ہیچ رر ایک کیپ نبا (رچ لاک ) ادا ےس ںاہی ےندوھگناطلس انچ لقب نما لق
 بو ید اعاده بات

 یک ہک زارت وم داف ےس تام 2 نادر ین یو مه منا آت تم لا تہب ےک مک
 مقر ظنم شر واداپ ماہر شالت ی کدو اطلس اچ لباس شکر 2 تارا 2 1 4 واپلو جو فرط

 رکن ےس کرا یی شش نهار آب ماقمدنلب یا رشت فرط کای دے زاد رود ےک انب رش یک ھم سٹرام گرام کش ا
 ےک ےن و٢ س ان تب اپ ںی دان تبا: تہ ایا کیا ںی د ےک ںولنا۔ےھت ےگ ریل ےک ںوقب تقیقتدوج ےھت سو
 ںیم ںوھگ آی کتب روا کیا یارب لاچپ تو لنا ست ین کت وغ ں٦ کن اے نار ذا اپ س لا هک سا
 راز اچ ےس لاپ ےک یا فرم و ایا وک سا بج ها لاقشہوسراچ ےھت ڑاس نزواکن مج ےھت ۓوہ ےگ ےل ٤ے ( م )قرزا توق
 ںیم ےک تب سودای وسوو نکس لب ساب نلا- او انو اف لا راز سونا سورس ی دا لات ور اچ
 * _ایدارکزود نیم زےکار گم دہ وکل ون امن تب نلا ےن عئاطلس۔اھتاکل نواوسراپاک

 3 ناعشدااوہانرکر اسد نایموکبس ےل تچج یم تاک راک تن ناطلسرکوہ راف ےس ےن یکار ھم... یک وت ۱
 رہا تیاہخ باع ہے ب ےک لؤ ددم کارگر که ساید رد وکر کد کن اطا ےن ( عر یا ) لاپ جارار یب

 جوق ںیہ روش اشک 8 وش اروا سم ےل اڑ ںیم اے لیے تاجر یکن ارک جو کل ود تیس ای دد تگ

 نادان عا اک ؤودنہ ےھت نام تب لش لا ےک رگ آل در لا قر اقتخا باک ؤودنہ کے را ےک ی اتم اتما ییا کیا

 بی تک وو ن اطل تقویت ےس یر آی قوم لپ کال تا ارد ی چپ وہ لاسوکا سیلاب ودوکریمایکں اکا
 رگ وچ اطلس کس لا ال لس اس تسمه اکنون یا یاد دو ن اطلس اید شست
 یوم ی احااک ت اپی اوک ا بج ےس ے اےک د مردنی ادرک ۔ے ے کای ےس مان ہارب ملا ناو افرا ت
 لو یک آه پا ےن رش ےب روا رک یو ورکر کے س یکدنلب مورخ ےن ٹکا ےس ںی نا اے لا اپ هدنزتس نو لاک
 روا رک پھلے رک یناطلس. ےگ ےل رکا رگ یف قابایدرکگ اددمانپاےس ھت ےنپا ےن نٹ واایدلاڈ یم گ1 یئوہ کتی
 ۱ ےل _ایدڑاگا نجس اکی ایم اکرپ ںوجیرب ےک سا

 ۲۹ر خام راجاھت امار م لقت ورب جار .



 مودم. مثل ۱ ar نوزظن ات

 زاتم ںیم ںؤاجار یودنج یماھڑب ےل ےک یپ 7 ای ۱
 تگ و کف اچ سلب هاب تس ظاهر الا پاک اتسودتہ وج لاپ ےس ہجاراھت ات اجایکر شرم متین

 ری روطےک تقو تعلسص ےن ۓاردنچ رب قوم ا ۔اھت اترکرا ل سرچ نت ان ادا اکت وکی اوگےاددنچ ےس ےس رم
 ۔ روش جم ات کرد ایک کے اددنچاھت انس لانسوکپ آے لپ ے رکات ایگ ESI ٦ے رک ل وت تع اطا

 :تیاپنعفا جاي دربار یکی یبا ےک رک یاش ہت ےس ےس اردنچ یک اچ اب یئاصواووخ ےس سر ع میسر
 چت فست مراسم درس لک آپ 1 لک رک ییز شل واے وہم
 ار نرو نلاطاس_ همتا ےگ چہ دژ یر دما رده ابا ا بکر ےہ

NNEیکم السار کش افکں ور 2ِ ترانه ل بق اھت ےک ۓاردنچ ر عذر ییا رواد ا  
 _ ےک ےل کر قورق ورارہ روا ےم وہ زن یکراولتت

 یں وہ دیت تاپ توقا ا ین بتا نت نر اد تا کت سی :تمب لا
 تک سور رے رد مالخ گیا کیا یخ یز کے کوہ ےس سادزادنااکت رشک

 ۔ایدوگر دادا E ایت عماد یاشار

 7 تر ۳ و کیا اک 2 ۱ چاچ اگ لو
 س ےن اوم ںی سارک وای وک ورکر اکے روپ اشیم ۓادڑج رھچپ رق وا یک الط ےک ںوئامن تب ےک ناتسودنہ رپ راوی دور ۔ اگل یم ںودایذ

 روا نامر ںیم س یار کر قاف بکر وا سرذم یہ اقموا ےئاوج تاناکم ئاق ےک ےرےک لب نود سر یر ورم

 کارا ںیکررقم یہا وا فلا اظو ےل ےک پروا نیز دم دعب ےک وم لری کپ یر کال ےس کن اھڑادددود ںی انکی کن یر خاتم

 ںوند نا لی نزن شفا هم اپ تس داش ۓاونم تاناکم ںیم وارھ کب بیرت کک دچک کن تطاس ارماروا اوفا ںورٹن انا تمولع

 2.5... رر ا”

 تن کو نیب گا تے تے
 : لانداساکل ایگ دامن واددواہ دتا ےکادنن نادیمرخ لو ئاڑل تخت یم ںؤاجاد ووو یورک لے ایگ صفوی د باوج

 ںوتسار ےک راوجو برف ےن سامان ےئگ وہ دنلب ےل تي یورو لوک دنا یلایماکل ا ۔ سکی ورک لار ںی و ایگ بل ٹول ب اپس او

 نا ےن اروا + کرک 11یسای شا بس بسهو 7 متری نوک

 اروف ےن سا یک ویکی ت ں ون اک وی اطار یت فر قر ۔ اگ والد بوت لوک نا ںی کیم اذان اہک رکو دعوے ںوگول

eS 

 ماکاک پل لو روا اںورد ےک ںوڑاہپ اقا اکدنہرافک۔ یوم یک ویا نم سام... لوس ی لو

 عرط یر ب دوا ۓاھڑب مر فرط یک وقالعروا ںوناکھٹےک نا ےن دون اطلس۔ ےھت ےیل ٹواوکں ولْاقروا ںورفاس نوے 2 ٦
 اکو دتسلگآلپ چک الی زخ ره تفیارا گیس لچ ے جار کس کر وہ ککے ای ردد حب ےک یا اید لوک ا
 لوق السا ےن نااطلسایلرکب لط نما ےب رو اطا و رر کیہ رکو یز لاپ ےس چارو وخروا ےک ےس رکرای رکی ےس تہب



 ودرج ملم ۵۲ نورلنتا را

 ےک سا ںی سارک یکم ناور یک اپ ےک( رتا اوت ات واپیکش و هه یلاپ ئ1 +141 رک
 تاپ سلف اچ سوره نکاح ےک ناتو شے ںوییماک ل کک ا کدو اطاس لار سا ی ےس یا یک
 بدر ربا رتعت دیک رادرب لام رفد تع اطا رک شراب رد تاشاق

 سا بحر اش نیش موم کن اتم ی ساب عرق فرط یک ران یش ےنرکحیلاطسدعب ےک سا ...:ہضبق ریا
 ےب ت ی یان ے ںولنخاھمےک ٰلاوکی ران ےن دون اطلس۔ ےگ گا زکزو چپ شرکا یخ یکدم کرک يک یا
 تاجر ماک نرگس اس اکا ےن ںوکول امت یھیروا تر او بقا واجد زود نت ےس ایا ب ناف
 ذرات: کیم لوج رب کس نارنج اکت سوم السر واکس اب لورا ہک

 هی ساک اتم لا رگ دنبہعلقر کا رپ ماقم کیا ےن نئااھتایگ مقام جوش نو نوکیا... یار
 راز ار 1 فیروز چاق لم تروص یک لرلو کی لک یوچا داور یف اپ کا ھر یر رسیور چات ایل رک توفت ےس تلر
 / چے ای شا روا ایگ ہہتاور سم بق اتے کادنمر کوہ حراف ےس مھی کی ران شوو ن اطلس ت شش را شاید تام لو
 قے ارم ای ےد مجال مت ےن ناطلس ند گااید ماکم ارب ہلین کیا ںی ہلباقم ےک ئئاوکر کش اد سری آسا

 ابیات كجا دید گور حس گرگ تلف ذ بن کت ار کل تر - 0 0 ماچ یکبار لکت

 لس ارور نا سما تیک اب یک لپ ےس ےس وہ کوچ بخ تال آو ایس او لاباس اپارات بلا اش بز
 ایلرکر قو سراب درج لو رازی مرز راک انہ اھت ایکر گپ ۔الر رکا تل ییا ےس اک ےک ار ےک نم بق اھت
 اتوا یاو ی زن توکار اد یتا ےک یف ایم اک کک فاعل ایک را ب ناج یقپاےس لکم ید دوخادنن ایگ

 اھم اج اھ موا مز دای زر سی ںواخن تب ےراس ےک ناتتودنہاھتہنامخ تداہع اڑ تہ اک ل ڈور ردن کت نازموم,.....:تب مور

 دقت دن رک گاف تب رک جراید رک انا تب
 شا رترھپ جم اک تہ ینا ترادددرپ ںوبمھکع رم نج یخ روا نال میت یمن ترا یردنم سا۔ے 3 1جن ےک ید م دق یکت ب سا

 وا جہت کی رات کیاہاخ تب ۔یھیب تروص مت لات اقرار ال کا يک
 تار لب تراقو هرجا وہ ای اکن زو نکس آل شرب زا که سوس بیپ رقیکس تم اھت اہ د نور ہد ےس سنجے تارہاوج ںیم ںوب نق

 تب ےک یر هوم لا کس تیپ سهل هتل کس تمدن وب یر نت ےس زاد آلا تاب يا تست
 یکم ےس سیم نج ےھت گر ہاوج روا ںایتوم ںیم نور ی ےھت ۓئوہ ےگ ےدرپ ےک تشبرزرب لوزاورد ںیم ردنم۔ ےھت ۓوہ ےک ر

 عیش اڑ انتا روا ےتاج ےئل ےک ترایز یکت اموسودنہ ےک ناتسورنج ےروپ ات توم یگ ناپ تار یک یر انیدرارب ںی ںیش تبق
 ےہ روک اھت ت اتمر مروا ںی نوم کرک ںیم یک تان مور وب هتل سم شور زیرا اک و ودنہ ۔امکسوہ سیر اشاکس مج اھت تاجو

 طس وال ورواک ےس ترکی گیٹ ںیم تانموسررب روط ےک ر زن اوج یک روا ناما قاس تورن ےہ اتد لاڈےہ اتاچ ۳ نرپ کل

 ےک ںیوگوسود سا ےۓایرد تانموس کے کک یا دوخ اپ کف قوا ام کل هدایز تراز لو ی د باہ او لاب کوہ اد
 تان ینا ہورواےس اکا ےس تنج قااطم ےک ےریقکےک لؤورنہ گے ہاب دامت ات اج ابال یلاپ ےل ےک لمس تان از ورق صاف

 گاو روا لو ماوس نن ت راب لس اهم کا نار رازہ کیا ےھت ےل اڈہربیظو وار یک لودرم ےنپا ےس ےدیقمےک
 ےل ےس سایہ مم ںیئا وت وم کب س نا ںی ےک جیا روا ےک روک ا رواد رم م ےس ےس دوم ےس ےک ےس وم
 ےہ ےہ اےس ایکوہ سارا ےس ںوگولن ا تانموسہکےھت ےس کا کود نہ اھت اڑ ھنوکت ب یا اترک وک اف یک ب ج ےک ناتسودنہدومگناطلح
 گل رخ کل لا دید یس کوومتن اطلس۔ اتلاڈرکک الباکب کک کب اوکووھگت انموس ہندو ںیہ ےس راھکت سلمم جوا ںیہ ےس ر تاج ےڑڈق
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 ے لایخ ےک بج لگی کں ووق ےک ناروا ےن اھکدای ےب یک وئادخ ےن وھبےک نا سیئروا ےل ےک ےن رکوو بنو تسیوکی تپ تب لادن

 ٠ سج نا اب تہب کیا نقل ناضمرها فصل ےس یخ ا ےک ناپ م کا ناب خدا انچ ککے ےک واھ

 ےن ناطاسودالعےک لاےلن ےل دسررو الا ےئل ےک ہتردر رکن نطق کس شما 0

 ارت رس نیمار سارق همت سرد لو هزچ یرورضب رد اپ تارا ںیم ظن پٹ ےک ط ایا

 تان واشر تل اا فرط یکے اقر کای درک ع راجو تشکر مالتی مہ روس دا کفر کای

 2 00 ال اروا لودرموج کج ھجاوہرفگے ںوتکگنچ نارود سا یز اددایزانگمی کے  ساوج گرو

 ہلا ےک ںوہزالب یاش ںایہاچ کے لقروا یکرکل وقت عاطا لاقد کج ریقب ےن ںوگولن اک اد کب اان اییا نا بعر یلاطلس ےن یلاعتدڈیا

 لک

 ےرام ےک فوخ شیو ار مي يک رج ترنج )لاو نداد 1 رپ لول سر. :یت تی ناورل

 لٹ ارام فرطیینازموسروا ایلےل ھتارس ےک رکل اعداد یکتا فون اھت ایک رو یار

 كا رو اطلس ماضروا بی تب موسی او ت ےک وہم ےک ر تہ را سے ذر ط کو لق( ریتم )ے رکے تہ

 ۱ الا وتو تب راس نا ووکں وان تہب

 ری اش گان اس لوح را شپ ماتم یا اتد لک ناشناس اهر لپ لب ین. دا سیا ںڑلچار

 روا ید ٹیم ستم لانه لی فا هرکس سس نا دونم ےہ لیک بتم

 اپ یا ےن دوش ناطلس اھل صاف ےک لزنعود ےس تانموس ما ایپ لمس تارک کیر فر رپ ایلرکضق رپ بابساو لام ےک نا ےک کم زوکںنا

 ۔ایک لا آهو رک

 ےس تار وکرھپوزا پاپ ےک جج اوہ ںیئاو فرط یک زن ےک رکررقمریما کیاری ہعلقد حب ےک یپایماکب جاع نالسرا...:شافو یکن السرا

 ۔ اپ تاند شریکول ںید ےن ای رکے مارتا یئاچنا سم فر

 جیپ یوم پک یر ارج ےک تلک یم ناسارخ اف کل... کدو ن اطاسروا ںام نال
 لا سا لاخ ناطط یئاھپ اک ارگ نیل بک ت ساک ناسا رن ےس دو ن اا حرر ط یک کک ت اتہ نم نی زیو یا نر آ
 رابط کریس ںلاوفاےک یاب ےس اردا انی اکت زدم یم تمدغ یکدومہناطس ےن اھت انی روا شارات دص ےس ےس

 تا اسم

 یوم ت امور کچکول ھیچ لا ناف سرت سٹیج فیہ لوگ اک ں ام کلیپ کت ساوخرد یگ

 ناغط اب کل ارج ی ارد يک لا سیم یی مہ کنان کلی رعب کس لا. :تسوکعیک ناخطروا تافو 11 نا لی

 پ اکا داول روا یر کت اصم ےک کت ات یخ ےس دونه ناف نا
 فور ے قوش ںیم لک داہج ےک ناتخودن

 7 اکدافودتف ے نام ز یکاایکت اتع جر اک یل و توکل سار سا ریت ےک شخ رومن اطتلس ںوہ رات وم داہجج ےل ےک فرط یک ںوکرھک ںی ںیہر

 بای ×لرگن العا اک اءاد یز ارواایگوہرنبو زاورب

 اک درک ا اظ ےل ےک ع ںوقاع ےک ناخ ناغط ےس فرط رقم کیک رجب تا نو... کل ور نا نا

 اے کا بر جٹ ناخ ناخط اوہ اد وہرطخد ےب ےس ساوکں وناس و اگر ییا تاک اکے اکو ےس ںاوزادنا

 ےک لج لبه گچ ار منا تساگساوخ :لداپ



 مورخ مارل ۵۳۸ ۱ نوری ترا

 نا کاخ نزار اب کس یگان اخ نفخ یک دعا :یراوتترت-ناطلسق ناحنالسا
 را انچ یک اوخرد یکی تے ےک “ناطاس شب کس والس یی پس نا نالی اک ڑب کد ساداھتام یر ےس دوسئنلاطلس یک ا۔انب
 ۱ اور فرار دوس ناف شوی ڈیڈ یف انچ دانہ روگ ات اہ وکے ٹی ےپا ےک رک دا لرکر وو تساوخدد سا ےندومتناطلس

 ےک وک سار کشرکی ڑچ رپ ںولییین یک لقت انو اا ۔ ایک اڑ 1 کت اتمر ےک رک ی اشوک عقیل فن... :راکلل کت انم سیا
 تاک اروا ے درک بلد فیل کا ات بل سا ںاہی ںی ت امو وو جرام کے کے س زاد دن روات
 ردا ککے وہ کر ریش مالسا برایت درک ےاڈ ةن اردا ایک تاسےک سون اھت اہ ےک ناتسودنہ ےن مت
 سوی سا لورم لس نایک تساورد کس رود لپ تافموسر کتا ےس لی لاک وز روا لار
 روا امر اکیا ننرہ موا هر گور گیگ تم اش کن ورد نام اروم توچچار ےک ھا ب لمس یراق ےس ھل ڈے
 ج فی ں واود ایا زا لم ماع ےس اضف ای اپا ےن تار یک کیا ر یر اچ اسسا یا ےس ترش تیابناروپ ۔ ںی س سی یرھکرپ تعا
 قوجوردنہ ے 0.0 ناپ روا درگز 7اک ی ار چپر کیک مگن مالسا رکشایم ےتوہ یگ لم مج ودیما تادیب ۔ےگ کرے
 مالعا ن اے ےاج سی کہ نااریمروا ےتوہ تصشر ےئوہب ےترکی رازدریررگر کوہ یھب ےس ارد ےتاج اپ ےک تانموصس یقوجرد
 _ایگوہ حلم تملاع یا یھب دری روا ۔ایدارکد اب هفس تاریک کتںاہی ےہ ر ےترگامکتدہجددج یئانا

 تیم روا تی گڑ تہب وکت انموس لنا ےس سنن سییک آں ف گوارا ےس رب ید وج داپ نوے ر. فرم ریل
 ترا ار اپن وہ سی ھتاس ےک یہا تیام انچ کد یکے ر توک ں وتوج ارے ولو کس مال نایت

 مرکب وژ لرد گول ورا روااھڈہ پالس اکی رگراطد یکایکبق ات ےن ںورداہب یئالمسا ےن گام ور او لوت وا یئاپ ئی
 _ایگوہ ضب ناطاسوتاسےک یہایم اکرپ ناچار تام کس اول ںورواپب یالعاوکں وڈ وکری

 یویید مپ جار یی رقص نسیم لاو منو )و مار نون اطلس حب کس یاسر دام لا... دمی جا
 یارک وچ لاو مندا ےک کت انموس. ںی کاور ںی وفم کک کں وودنہ ےس وج یٹ را ید سیم تانسوس کج ےن مج ےس سٹ
 یکتا کر 227 ی یت اوما کے ا رے فرط نشو جات م اقم ےب لقب اينها کام لم دنگ
 تب رتی لقبر اکل لقا ےس فرط کی ےن رو ن اطا اھت ہلصاف ےک ولام اتمی ےس فزاوعی رر قاف

 ۔ایدرک اپ لم ب ذی تی اء یلپہنروا ںی ں ایتخا اوم در تس ی چ انچ چ اہ دام وم ایرد ےس فرط ںوراچ کا ھیدرک

 زی لس رپ ون انزال یافت ےہ ررکراکش اک ویمیوج ر ال ی راض ود نشان :مضق رم لے ولد مب
 پے بس اوہ یھب ار ذرگآ نارود ےک روبکن کجا نکا رک بکس اپ کات لک سند نا ست فی سا

 نما نادر دو ار اموال خام لن ہیدومگن طاس ۔ےگ اج ےپ لی تال
 ایک اب رزوھچ رک پتی ہیلع کوہ رثاتماقتاے یر وو تارج یا یک اولد مپ جاد مک رکورد مد ی یورو لا

 . _ایگہ زان اطلس معلق لات لاد الب چ انچ
 ہروصنمیلاو ۔اہد ے د مکی راتاو ےن ا یکی اپ ےک اطلس رت یکے سو جرم ےک ہروصنم اور ےک سا :یوکرس یکدروصضم او

 ایرد ےن نان اھت گہ ےس ین لیپ ہرطخاک تاب سود ومن اطس کوچ یک وک کے ناچ گاھپ تارک ادرک رت کد آکر یاش
 11 ا ےن ورو ی او روا یھ ۳ اکورد کی یو مر رزاپ کن خو تشک راو روض یاو یه یی رکی رتی ہک یکے تارے
 روک اطلس۔ یک کل وت تحناطا ےن ںولاو رینشعیایکغ ر فرط یک( رفت )اب نون اطاق سو درو او لا نا



 مودصح متر تعا نورلق نہار
2 3 ۰ 

 ۱ -ایگالچ یاد بناج یکی زخم ما رفصحتاسےک یلایماکےک کم ئاقی زخ رپ ںوگول نا

 نس ا وے وج ین اقوکن اجرج روا ناتسربط ےن ءارھاےک ہول نم ییا آں ا ےک رک ایہ ا .. تشک ںولق

 رضای رکے دن ے اطر واک اسارت نرو شاپ با یم تضرخ یکروصنم نی وف ریما شش تا قلاب ایلرکل ئاش ںیم تو رئاد

 اک وہ نار وددعو رنایگہت بج ہشام زاکل اسوراھٹاکے گ ےت آی ےہ اپ تاج اقنارنایکء دعواکد ادیان ساحل اوارنروگے ک ارواح اوم

 یا هنر ون رگ ایل هو یھبے ن سا ۔یئاتسہہکت شزکرم یا یھب لا ےن ںیوباق ایم آتموکحر ود اک ن کک مو ںیہ سا

 ۔ ایگ واتس یئافایندرکہکک لول ادروا-اکس رگ ار هد ریا ےس کک دکار یپ لایک یب

 د وصقل رد یک وبات چاچ یو تلہ” ۓ نوید اخ ےس ادب نار کوو ن اطار... ناچ ج روا ن اتری اک ات
 یا انچ کٹ وکو یما یہ یر یک ولات ارز رب وص ےک اہ جد حب ےک ےن م ےک یول لورا رے دک ماتا کیت یا ےک

 روا 2جض اک وار ناج جو اتر هک فک لو مرا ۔ یک سس ا وخر یک دیا ےس لبشو ی بارو مکر لیبر گن

 دازاچپ اکی اک نج ناکام ہن یق نت نج عن اگے تاج ایکو ہر مم نمتےک تالاع ےک لبشروا مل کا از ارم نام وص اس

 بکس رفاه سی: هتس ات -ق تکی س وباقات ےس وہ ےس کل تناوب ںوہ وص کک اہ جو نات لاعب
 یت دنارود ےن وبات ۔ یوم تاق روط لقت مرک کی واتر ناج جو نات ازاپ ہد قاب فیت بتر لوک تاکہ ادا لا یم لیٹ یگ

 لیٹ مگر ای دے روپ ےس روط سا رخ ا۔ےاج وہ علومام و ہوتے س تارظعخو دت کا یک کل بق تحع اطا یک موم ےک دو ن اطلس تک

 ۱ ر ا ساک تسکین

 مولا لا لا ورا رم
 یک ا ب مجاز ست لوکس تورو بشی ےہ ایپ چپ یے نج ییا ویب لپ لو لار. رب ےر

 یارو ڈک کت سو قم کے الہ لد فرصنفشمی اھت ترک باک اید اک کت ای اجد ضش اج اج اتا لد ےس تبع یہ

 اہ ردعب ےک ےنرم ےک یک ول سن ۔ ی گریه ےک تنطلسروم ا یئو قلا سو بورد دلار یک ما قوا

 ی کش یو ار کلمات تسدش یکدوھئناطلسر کوہ مفتی هست ناو رب مارد ہن اخ اکو اس ایکو ہت ین اظ اس

 جک وف یا ے ےل رکضق رپ ےر ۓتاجوہہن اق ںی واکس لاخلا ے دو اطلس۔یکک یر ککے یل کش رپ ےرروا

 ال رفتی لوول ناگوار رک ماکت در کت یاد وا ب جام اک ا یار فا ج یو

 اد ناور ےر ےس لر ت تطاس اراد وی لول خرد دن اطلس رب قرار :لاپتتا کروم تر

 لاتی ے بم ادو ن اطا ۔ایکیل ابنا اکن ارمکجےۓ نس ہا ےس یورک امن ےس ےس د للا ایگ ربع ںوثرےڑوھتروا

 ۔ایدےد می کب ایساد لام ےک سادداای درک ظن یم ںاسارخی سرکار کوک دلا دم تو تصميم

 را ساز بتا آر ایم هست اقا ھچ تار اوج کس ایی دل پرست دژ ورکی یا لک بم تر

 ۲ ۔ےئوہ من آر ب ےس ےناخ

 توکو راد چا گولو اروا ودار بش ےک رک لوح روا لر فرط یک روز قر کوم راف ےس م کے :یاج داور

 لازتخا ہاف اد اکی نو الج فرط یکن امسارخے کر رکو ںی تص یک رکن نوکں وگول اتے طاب قرف ےک ولا ایلرکل اش ںیم

 ایوان فو موس مود دم کس نا داد کات رگ شو یت ذاراس اکہ ایلادرفک ید گل نوا بلک مروا



 مودم مالم 5522 نورلق ناچ راج

 ای فتا پا سیاہ یگ

 ١ےن دون اطلساھترا زگراوشد تیاہت تس ار اھت ایگ منہ علق رکا ںیم ہعلقی ڑاہپپ کیارکر ویر ش ںواق نیر بچ ونمہ....: ا روم
 ENE ARD اوم ے یکڑکی قم چہ ونمایلر کو صا اکر لقےک رکےن ےھت یقه ار

 های لب یاران < ساک [لیاد صدق پل چمن انچانرگلوقذ و ن اطا

 نفس داراب کس رخ ارت یک چوت رعب ےک تاو کا رقم رو زر وار٤ ناز
 اک ےل راک اک ت موکحی کووھکناطلس ککوددح یکینہمر آل یم ہلجددالب فر ہتفر نر مر ما ناب ای رک لکی اچ سا ند 2
 شن نصیر ی نک ناور ربا )ےھت شیر ضبف کس نا زن لس مت ریاست
 ہنالاسرگے نل شیرارقا ےنپا ےن دوناطلسو لیگ راز مش فر پا ایلرکض حق یھرپ ںورہش لا ےن دومتن طاس نی دوتسم اھت ے
 اگے اجایکرمر تم تالاع ےک مند کا یل ا یج ابد ےن ر ییہ ضق ےک ین اروتسرپ ےارواایکررفم جرارخ

 لو اماکن ا کروم ن اطلس ےن نیب دللاءالعاھت لی لور ےک ےک ن نیر لاء الع کک ت نو یا ن اہم ا بو... :تعاطا ین ارفصالا
 یاس را ط الف وای دمت س اب ص پشت کامل بخند اطاسر وا رکل وقت اض ار اس
 دید یہ

 و نرخ را غ انچ ۔اھت ین یاد رہا پی اکن یدلاءالع ...:ہضح رپ ناھمغصضا
 امانی ساکت لاو لیح ےن نہ ہلا: الع دایک( خر فرطیکن اہطصاےک رک رم اکے اوس ےگ ای آں او ناسا اتکا
 کنان سس روا کسر ی ناف سد دو ن اطلس ی 7

 سد ای زر ےس تردرضایکر کان: بان انپاوکب حاص کیا ےس اےک رک موت ں ولورٹچ ںیم ے رووح ازا :توافا کرایا
 یک اعتاد ناور ےک ب کا متون مع روس وہ ورشڑاھدرامایدرکرنلب تداخب مایکل عود لا

 ٠ے ید ےب تیابتہدرواایلرکر ڑوکن اےس ںولمتدوزرپ ےندوعس نکیل آپ ہللا ےر لمانانچ ا او ے رو ۳۹ و اطا

 ایگ ورک لاپ

 5 نت لو نپادکاراخہ ےب( ناتسکرت یلاو) کر ہاشواب ناخ کلیپ ےناجوہ ردرنکےک ںونار یناماس ںیم یس. ....:ہطیقراراپ
 دور شدب شاخ کیا( لات اج )زنی حاوفدرگے کار لو گه اپ در با اےک رک

 ےن لنا اھت احروادانپ تاک وو نا ات کب لرغط ن اطمن )نک کب الساق کرکت ادوار توا فرم اک اکا اتکا د
 یکر وچ نیب نارا ےس ایک ئوم( یاب ےک ںاخ کل) نی کپ یدرکغ درا ٹواروا ےن وا ھتاپ ےس کت سوک رت

 ےب باقم وس یک ون نالسراروا نکلا کرک اه نیل کر شو 2 الانجرار رگراوگا رایی کن اخ کیلو ارتقا ےس زا ۱

 - کس قاسم اما مر نیوتن کل ابا اےس

 ںا ی رر ورش ڈا زیب ے دون اطلع ےن اروا ےس وہ ار ذ تامایش ےک نیکی ےہ ےید تشقوکںامخ کای : ماکو وکر اراب

 کر ظن نب ےک ےرطخ ی اروا ےک ا انچ یر کس اوو ن اطلس کشد ےک اہ آںاہ ےک کنداشناہ وج ے لوص نا
 9و ںیہن ت7 7 7 بیش آ

 ن دون اط ایک اچ کاپ ےک ناخ کتی رک وچ اراک ابان فای پ نیک لے ںا۔ الرز وب فرط کا راقب کوا ےہ



 مودصح... رج ۵۳ نورظظن را
 ته«
 نو اب ےس اراب وک وک ب السر روا ویرات اج اکر رق جرارخ رپ ںولاو تقر یارک رم تازا ےک یا زین رواہ یا روج لآ ںی اراقب

 و یکودرگےر سود ییا ےک ںی رات دعب ےک سا ید شرک نام رو والا ساپو+

 _ ۔ایگالچ یاو ارادو ن اطلسروا گوہر شتو ورکی ںیہ راج تک ت ںاہی ایک اماپ بوخ اروا کہتے دو کن اطلس ےک

 فارطاےکاراخب اق ےک سا روات ایک ن اتسودنہ ےک کہ توک وک م نالسرا ےن دو ن اطلس سش ےہ ز ںی... ات یک ںی رات

 تم سنت ےک ںوی ر٥ نا ل ار٤ ےک نام ارخ ایکو کے فرط کن اسارت وتم ےس لوی را اتم نازی مشت نا

 ناروے تیل تضدق یقزب ز ےس دالوا یکن اروا ےل کایہ ے ا یک ںاہج باس او لاماکڑا۔ایدہت ےنرھئا ںی ےن ںوہنا۔ ےھت فقاو

 ےس مان ےک قروه هو ادب بناج یکن اہغصا ےس نام ر کرب ۔ایگ آن ام رک م دای ےس ارب وددادت یکں ومیتی ک نشودرگگیآے ںی

 ٹوؤلوواوہ ےس ںوربش ن جر زا 5 ںومورک یر اتت ں ولوو نا اوہ 227 اچ رک مر اوخ  نارب سیب نادر اردد اتا اترکروهشم

 ۱ سس نهج آراد

 سش ناہفصاج اھکےن نل ےک وکرم یکں یی را نادار ن روگ ےس ر لود لا الع رکو لے تاقا نا ےک دو ن اطلس: :ہل٠ھ لول رات

 نل رات ات یو تاکو ک لولا ءال رحب ےک جز روا ترک لو را تکی گرا لو لودر امن اچ هوس

 سس رکواتوکں وربشروا ںوبھگل او ےن آس تاریک نایاب رای ژن ایفا وی والس

 مارس دخترای لس کزن ےک ساک الت بات یک اھتمےک ںیوکول نا( نایاب دذ آی او)نادوشہد....:ییدنم لا ین اوشو

 هلو نا بسر اظوفکت سن دا لو کس لو نا ےک الع ےک یارک لا اما یو تب وآن اوشو ےس اب

 : : بت مضر وار ادرس ںیلرات اتنا ور یظوانادرواروصنم شاک

 الگ ملے  ںوئاھب ےنپا سج یتر ہت را یشو داتا رکا وو روج اک ویرات ںیم ب رقک مر ق مزراوخ یو لا گلو راترات

 بج اع نالسرا یار وا ون طب مع ناسا تسلط ار مس کس لوس یکن ا یھت نگ ہا نی زاھت اتوہرزگاکس ا فرط سج

 نار کیپ را واک ےک ادو ن اطلس ب یاو ت ایم اکیا ار ارام یت ےک ںیہ راترات ںیم لکم جی باش کب و

 ریو ترا رم لقب کو اما نا تو یا ایک ںیم تمرض ی او ں یہ ر اہ ضبا ورکر قش ناس ارت فار طاواں وگو

 اسارت ی رس دوعس ناطلس کول خان ۔اھکر ل تمر ییا ںی یکے روس هک سادعب ےک تافو دون یاس مت

 ا اطلس کت ساورد کس ورا لورم لو هد اب بی قمر اوت لاله سل لوک تا7

 -ایگدے د تزاجا یک ندہداب آل ل وقت طرش کی راو رتا رف کت موکت ںی

 زوااو اور جگ ےک یل وکرم یک یادو اطا ایک نبا کت واخب ےن دنہ ہنروگل لی جادعب ےک سا....:لایئاود "یب ر یکں ونامکرت

 اس سونا ووا وبصوت دیک ای تحور لا نادر روایی ان شب تماما

 کیا وہ عل ےس چن ئا ےن دومس ناطاس الا کل ان ارود سا ےک لن ڑکپ وک یاد ےک نا ےک کل سیب ناروا یشن ابر لاین

 سش ناب آے لوقاک نرم ازاپکت سراغ و لر لوکس نا ارت یل کمو ا یا الج یکن اوکخ وف

 ودا سار اید نافماو ےن ںوناادقبا ںیہ ےت آر کن ایب ماری واک یج ۓاہڑب مدق فرط یک ےس کاپ اے قار

 بک تای دے رر لوہے فرش نکی دم کاخ کیس کتان نوک ےررو اپ دکھی اولون انس ےک رکا

 ےک 70... ۶ 7٦ رکن اید یت ےک تروا تاہید

 یکی اروا یک انتم کیر مے لونا ک ںی اکسس سما اب فرو رک توبا اتے فرط ییا



 مووی... مر arr نورظں نات
 لوبط مقر ایچ ہو یو۲ تس کر ت اوکل یو با ۔ اوہ لباقم ےس یئار چ لیکر بارک ر ےئاہڑب مدف فرط کر ےک اپ پکو
 ۳ ق نافوط ان ساری ےس ناب نرود لایک[ ورشاٹوارکل وکی جوکےر ےن ںوناھکت ایکو نی کانپ سج

 را ستار کز شرف لاو سے کت: رر وکٹ ایک رک الا گنے اترا
 _ایلتساراکن ایاپ رذ آں اچو یاش

 یکیرادربنامرف ید وحسمنلاطلسےس لی روا آن اہقصایوکاکن یب نی دلاء لع دب ےک یگاور یکل وفاکرتےت ےم کک اج یکن ایئاہ رذآ
 اید و واچ ر لوک رونی رز آ ےن ںوئامکرت نارود سا وہ علوم کیا اقا کا کچ لتس کل تھی:
 تومور "وب کی ایکل تے باب یرسود ریه انا 1ل درک اح چ ی ںوناک ےک رخ کد کس اد وو
 ناروا ےگ لیکن ایمر دے ید وا لم مرک چت ناجیاب دذ آے فوخےک کج غلط یھب ےک سارا لان گل یتا ایگ تا ٹاعکےک
 (ل یر اید یلاو) نادر م ناروا( لم یلاد)شاو رتی کا یل ایل :اگنالوج یکی بر گت را یا وک اوج د فا ار طا ےک یا ےک رک ور لود
 ا SN راے ر لس ت الام کس قو ب نالسرا۔ هک آرت اقا الت تله
 برس نکس تم لی کرکے

 رس نت و یاب هل وسروا قید لو اب سالی لر تک روا کی لرخط
 یاو ) رنک ایکو میپ مق شیر را رجب کس قو اپ ارجن ارم را یارو ال ترب راگ اھ کا کت سکے ںوج و یئالسا(اوہروہش ےس
 07 یکن وجے ارد بسی انچ یٹوہ ایکن کیا او یہی یکرخ ںیہ ںایا دیک ےس اب
 راک اور و 2 7+ و رک پس یم نامسارخو مزراوخ۔ ئی

 00 تایر وما روگ کن اتسودنہوکن یگ تا سونا. دینا
 یاب شا نکس اد فاص ےس ل تارا نت ک سا بتاوجو فارط اےک اپ یکی اھ چ تا ےک فرار بیش

 را رتا کرک تاتو لکا مکر کرا تولد ہیک ایکو لقد ترد ےس باج ییا ںی شپ اچ ےس اھا مرق فرط کشر
 رق کی اولیا ایکددارلاکےن رک دب ود ری شے ک کری تیل ام را زگت ار شب نادیم لک کیارکل اے و ماش یکد سد

 ۔ایگالچ لاو شرک د بسا اتم لترا ےک وہ اتکا

 یک اس سر اجرای کر توی واچ لب یر لنز دونم یک ها تام :تافو دون اطاس
 ایوان کی اشتر

 یک ال ا مکا _اقداشراب لص اما زی تب 0 دوم اطا :راورگروا تایصوصحت ی کد ون اطلس
 نانا ی سیر وا لام ۔ے ےت 7ںیم تمولحو اگراب یکی ام کا ےس کک از اروروو اھت سما اما را حس ناروا اتر ز۶
 کام ةف اات نادم ےس اکداھج تان ناوت ابا ےس تس اناہح اےک رطح ر طول اروا ساھ ترک اتر اک فط المرا یری ےک باع رات
 لب که یوا پ آں یک ںیہ رو ساو

 ترس E E م واشواپ لداع ےہ تنو + :یربعلو 9
 برج شیب ترور دوعس اھت ودیدنپ ؛بویج ای یجب ںیم ںدرظن کد دون اطلس ناکات او ےہ چ رکا ےس وح اھت لمت

 ۔ےہ ین لاس اسرمپیکن اطلسے بات یک اے یا ییہ ٣۳ش كا دج ی دو اطلس ےن ناکات ن ۰.0



 مور... متر arr نورلظنا یر اج
 س گس

 7 ےک بین بع یک طاس تمصوکحروا بد عرالاطا یکت سصو ید متن لاطلسوکر مح ےن تصوکح کار ادب ےک تاثو یدوت اطلس شوقلا یک

 نان روا ایگ تاور باج کر رکن فی ھج ایگ ڑپ ہیطخ کما: ےک ا شئر نور ناتسودتب- ایگداترواودام 1

 اطلس روا لایا فاح اکی رادریٹاب رفد تع اطا ےن ںوسینرروا ےن ںوررٹنامکپ ید یاس رور ضم ے جالا یاش اوم لاو ںی ینا ےک

 ۔ےے می تامادنا ےن ھم

 راک
 لوک کں یہ کن ایج حتاس ےک رامتنخاروا یو تی امن لین اتساد یک یار روا یلاتسروشی دون اطلس ےن نور خرم. شب کروم

 ٹال یم شر زوررلل ازت ر ںی سی ۔یلاڈ ںی رھپ رپ تاعاو ےرسودوجچ روات الاح ادا نمی ےہ کمد ما

 و ۔ںوہاتاچ
 کروز نیر ۳9 لوچ را ےن یکدامہ ا اھاوبا۔اھتے لاکدرج زی :اشنداب یر ٦ےک راف توک 9 دون اطلس

 ارا نا ےک ےن اد ےنیپ یب کیا لی ورم ماتم درجدزب مرور ےک ناثع نیلا ما تفالخ تقو سج اتے درد هاشم( پا

 روا لای راد تشر ےس ںوک ےہ سود ےس ظاف کس ےنام روا ترورضروا نگ آر کوہ نانی رپ ء ناتسکرت ےناو نادنامن روا لایعو شیاےک ا و ایگ

 نا تاناکم ناشیماع ےک تا ککت رح کیا وہ روش ےس مان ےک کرتے جو یکے وہ وقف رورو مرعب ےک نور اچوو یوم تمار

 رقم رجب نکن دوس روا کرج بش صدمے هس درمان کس لوگر بکس نا: یم فارطا

 اس ناو راس ياد سود مال ےک رو لمد یو تروا ی دب تہ ۔ یر اف اشداب درد ذی نج زور یف نج عامل تماس

 ہپ نیو دوام ےسلسےک ںوناررت تتس سج کی تک لا یدددہ ینا یئوکوکن ااوھکں یہ یم تمولع لس کک ںومالٹوک

 زور ےس جود ےک لب ترم نکنی نود ارم مارا فرصت رف ار ےتوہروبھ

 ہن کت توشراپ رمایب بج روا پس مالس انا اب لرد لنز بکس نت جو مو سیب ےس ساس ۰

 ۔ے انتها کرل ددری د تیام نان مالغا تاک

 ن باردا تس ےس اوم دت ےس ناتسرفککولوج ےدیب رذ ےک داجج ہکب کیا قبر طود ےک الف لباس نور... ار قال

 ےھت ےے ۳۹ ولاو ےل اکراکا ا گوش چ ت رایت امانا زا ےک ا اروا کے مود ترک ایارکت خو رفیق کن ا مالعا

 کی الف جم ےناج یس مو روا آر آر کس ہذا ) کلا لوا ۔ ےس ےس رک یک خور فر ازاپ رس ںیم کل امی الساوکن روا

 تر یک روا ںی نوا م السلا الع ج ۔ ںیہ ےتاجوہ لخاو ںیم تروص یرخ تا یی فیل تررطن رو - تلف یکم ان تروص یئرسود

 نانو تان ۹ اپ سن نرم ؟ ںی یک اھ لاو کت اداس یک یم اپ ےک با
 بوضت زهرا ز یو یک را لوسر س تب بنے چ رله نرخ راه نیز ؟ںیتئ آے ںاہکروا؟ںیھت

 تک مرگ ع تاعقاو بس نا اھت ھم: بسا نمو شر سا ےن پ آے لر یکے کردو یری دنیا: یک الخ سا ںی

 لے ا ی وہ ےس روس رب یداپ دات ین ارتا ےک( راق ہاشواب )دج بروا اھت و

 نین ن ییا ا ےک ےک کے ز شیک
 کن

 اوہ یک نو رپ کا ناشی یو وراد ا

 تان اد ےک نادئ اھ نگر ما سا۔ےہ اک النو کد رو لوس 7 کلم الخ ک نیلا ریما نیک خ روم کرے بی یب
 ۱ دانگ پر

 ی لم یف یر صا ات کد.



 میر... مڈل arr نورظن ترت

 رامات ا کود رف کاو یی الف یدو یکے سا ےہ کٹ وچ یز ومن اطلس یش ان اش ےن دف اش وہ شش قو اکی ددرف
 فال ببر کج ار چرت تس شیک ارس ےس ناتساد کیا گہ ےہ سیب ال یک راج یکم انچا اکا اھت ت رووا بس
 د و تاب کا زا رس اور کمان ناسا روبات لو سلم علت

 تی 72ے مالساروا ںیم کیان انار دلها رم وہ گن اہتے خالف کیک ڈو یکے
 _ے لوسا ارور واا ڑی تہ اکی ا ٢ں ئی کردا یت تا

 قاب رت وہا وک یلزخ ام ل ںی وناس ےک تمولع یکن ین مت ھ7 :تیمق میرال
 بیات ناب 2 نا باطن ما ےس تعاسرنچ تاز کاوی ووتار ترک ات اہ ج ارسلا

 ےک مر ارضی کارت ات یکم کر یو 1ار وف ےس انکی ملاھاراس ںی ۓاس ےک سجے اوہادیپ میت خرد
 اوہ تہ اچن الاروح و ءا تب الاد کا تاپ تے رگ تاہم بز اگر وب اذن نم ها _ بسا بیپ اقامت

 اے ہم یا وہ مولع ا زینت وا نک ںی ےڑپ ل یک اتیا دکب ت الام ےک نیک کام تی دو
 کیا لک ںاتسروشکح طس و وک ےہ ات آر نر وشوارذ نیل تام کس هم رک کس و مل تاقاو ےک تیب تو میل
 ووو ےس ب ا وسواس کیا یک الام ےک ےنتح ےس اپت ےن ہیفمرہاوج اوما دام ےس ی لو ملک طی اروم
 ران کم اف یر نالی کیا ےن سا سیم یلزخغ ےہ دوج وم باتتکک یا کف یوم یکی فین کس ادوخہدالع ےک سا ۔.ےہ ایکر اش ںی ء ات
 زد دان یک ایج د ںی یت یک اف یک اک ییا م ےن ان بک ا ںی یر بک سي لس تینا بک یاس کس لا

 بات اے یی ج کلا اعلان ما هم شراب نت بس اب دیک لک کت یی
 ا ےک تیم دم ما ابد ےک یا تت ےک تار ۔اھت اتر یقوشدح ےب اکٹیدع مون اطس کے اھاکس یم نتاارایقنا یل تیم

 جم لس نم ار صوت گاو سو یاسر 2 گرا ت۶ا٣ کٹ یداماا ے٢
 ن ید بغ کے ن کل د پت کک سیم ۓاریچ ےک فارون ےس کروم ل افق مالع۔اھتیکو بہ زمره - ۳
 (-ےرکدلاطماکن اکلخ نان را دوہہدنم شناوخاکل في زموج)۔ نایاخ نیا یل عینی الط الا اش

 یگ داعا۔ ںیہ ےگ ھڑپ ہپ اپ آن اتساو پو یک وگتروا تاح فاش یکدحب ےک ےنھٹیٹ رپ تول ت ق ےک د و :روگلورلا فیس
 ینا کن اتم ود تو قید ام کن ا ےس نا ےس ےن یا ماکں اوج سیم ےنامزےک یگاز پاش ۔ےہ ست ردرض
 پار ںیم تصور ودےک نشین "مار قاب کب اطخ اکلودلا فیسے اس دات ین ین داد تارا اھت ب بس یب. ےہ
 2 اب ھت اک رکے راز ےت ے وہ ےن ےس دحرسیکتکلمکل اوج پ لدرشیئالعا ےن ناتو یاد )لپ ےج
 ساب تب لب گنج نفس وقت اس یک وک اہک ا شی مہ لا ۔ایک وک ل ےک یلاشوکی کل اپ ےہ ہتارےک کرا کش یےن ساقی
 گم محو ی زهر کا صلی

 کج بب رک ےب تہ رس ۳ ما ںیم یکل ارس ںینچنووھج :تیحعیکض
 -٭ لہ بہعنت زیب دیابودیاشوکل وفارمچیئالسا ےک نام ذی اہک تایل رک کب لو 2

 لا ساس E بس اسم 7 وا ورا
 ناجی وات ظن لاٴخ ےس یاد ملعلئارواوا شف الا رد اک وب ی شود در ےس فاصلا ےہ تییاہن انک سبک
 یک نبی ےن دوم اھت اتوہ وہ: ےس مرکن اوخےک یجدومیا قرار قم ور سم نو مور یی ری



 میر. مارل aro نەدلغنبارا
 ۰ 5 5 7 = 2 شد اہ ے سس ے وا ںی وسممض

 « یزد کر ادخن یک سایر «کرضک_ اھت اب کل عت یا اکی رعاش اک وہ یک ب ایوب ہوے چو کر گیم توپ مرا یسا

 ۱ ےک ےس ایہ اہک ن اس ےک تدوم یر چ روا رف

 ےک مار شاد دیک جے اکی ٹا بارش انا کیا ےس سج نا ںیہ ےتاج ے اگل تامارتاوج پ تزع اد ےک وج 007

 سبکی تر نت ماوس حر وند تر و 7 - یس نہا تاو فرصا لاشه

 ےس یک ھچےہ ںوناہ ذکی وم وریت اوس یکی ا ہوا ےک برعےن سیم یت وہ لات ٹلاپ ےس ںی رر وا لول ڑ ولولو وفا ی وایو

 مقوی رج کیک سهبار روکے مرار غش رح اساس یف رطع یک ا تدبیر ود نوا ٹن بارش خرد

 لش مگر یی رپ یک 6 ستارا اکی ٹول بارش رپ ا یکے ںوخرو مب ص ےک ج الا پسر ضرب تز کا ےک یارک

 ےس دعچ کیٹ ت وج ےس زار ومن اطلس ےس اھ لو ماش ایا ایج کیااکمالساردارنیاپاکرارٹاو پ۶: نادر دف

 ھم زیاں تلاع یا اپگوہ تسرب ریپ هدایزح لوم 'ترام فالخرومتتروواکماچووداب ںیم شیر اد قد رم کو نر وات

 ۱ رج ویگن لپ سم لک یاران دير چ شف نکا کذب ر

 راند لوک قیر راکت ج وب رت ییا ںیت اہ نچچ ےس ترابع کل کر روف زایاےدٹ کشک کد رک آں

 -ےدقاد زن کیو جا زیرا عارف نجات یم

 تراع فالخ وم ایم یزب تد اعاکرب یک وے ےاروااھتاترکالچروداکم ماجد دا ہنازور سی سیو ی کیا

 وب یک مچ سونا نر اروا کپ رظنپ زیا یم قب کاکی ےس ۔ر سود ۔ےہ اتوہمولعمےس یو تسهدب گی ہدایز ےس لومم

 هتس هذس روس سو مارا سارق ےہ د لاڈ تب سیم لگ ےک زایارکوہراکشاکں وہ واومروا یک سوق لو رود

 لی پا ناننارک ہد عاق ماع ایم قرط کب ادا لی ترطف ع فاظ کور طلا اروا حس وبا تبار ی

 ۔ کومک اتوم اتا قرف ے وہازیپ یر عو ےک شنروا قس ہے ا فرط کل اوفا ی اتو یدک اراک لا نت شم

 لوچ لک نور لودر ومچیک لی بات یر یا کی کر رورزق اط ںی شنروا تس روا ومر i لم تااح

ھا سیم ےل 4 زالوا وہ ایپ کب اک وہ ےتا یہ تڑپ ظن تزوصیکزاارور ںیم تاح یک تسزپ قت وہا ر
 ہک م ےرسیت۔ اند لاڈ 

 ےک تو تاب یبہ یک روفےن زایا لیک ں جے ورکر رک اک یر اید ماد ایا رک ںیم ی وتت وج روا یک مج روک س قہ لام

 ناو مزار کتب درک لب اوری رعب لب رصوج + ساک رولآرصاک مرا اره ف لوم

 ےس اہک ت یاد یپ ےک مارح ف اوہ کے انک د با ۔ںوہ ےہ رکی شی تیبحع طال رم میک ار وا یش نازک دوی وار

 لا فرط کی دار کہ روا اید لات اک ب اک یا لوب کب انت ورمی ابار ف لوم ؟ےس ناوک واراک اردا یف

 رہا بنر اب احصادوا وو لش اہ راو ے یری یورک لای ردا یہ ھت او لوب ا ںیم تلاح کلا کب وس کی قاو

 مبدا تک اقا. ی یک ںی ی لترات یک کڑی ھا کراس

 لی ممد تابه نات رواءازفا صر گی دراو نچ اج وہ تسیدب رکی ودای زےس لومم نی چا یا توپ تاب

 - روا)و وصقم او عار ون تک ی راغدوجو یھب کت کرد یکم تاب لر واچ لپ تو اب توس دوو تاپ

 رو یک رر ف اظرک س ی وقت ج ناپ لج تل قهر ب تام رخ ح تم بیت تاجر ست ( ےرصقم لب یب

 021 اقا گری س ا ددی 2 یے لامورروگ۔ے ھتاو لش زار یروا 34 ار ضلك ایا اک م اک ےک ںولز لنای

 20 اج اب سیم نیک مز یک اےس ظاھ یی ۔اھتن راکورس یکوکے یکتا
 ایسنا

 لاگت عتوورایزےڑپ یک ں ولوذچم اپ ںوراوخہداب وج ےہ را 15 و قلی سیم یت تااجح_ ظافحلےرصود ؟ے قت



 مورخ مل ۵۳۷ نورظنما رج
 لاعب ۔ ںی ے نکی روا ےک یوق ماش شایان دل راک شا نا ار رر( یو )ڈے اس
 کیا بیند چای قلبت عام باقي یی لم تلاع کید یورو لا
 ےے کوک فلز یکن ایا ےس ہوا شیب ےک تعیبط یک ہا ےس ہجو کب ارشد یٹوہ درس ت کرت اررش فالخی مج ھج اھت یکایک
 ۰ بکس مرا ناسنا

 هزاو 7و لاماهج و رادع تریو هری درک اف وایو د یت د تداعس فانصاپ رب بها یورو اطلس« اش دشت
 لوب ا ي10 تخارنارب ملا اش اس جم ملا فرج نایب ها رد نا نوا زا اتسروشکو تعاجت
 سا وجو ںی اق یک یاو رم یر وتس لا لپ قطب کس یا شدو ےس اتع( ٣ا٣ تییاخلا فود ری )ای نا لوڈیم
 چ یئادسا ۔اھتالیشوج رار اھت وو کر غ اصور وا رتب تالایخ ےک سا کر لر روش تو کرک تاب کذب تب کدام کس
 شر اب کیا ود ۔یھا او سرا توق قرب س ناروا کر کت اف مانت یک ا تص یک اھت اوہنر ئی کف وکٹ وکں یم لیے ںا
 یت ترک دی ن ےس لغ ےک رک وت یھت ی اج لبتصرف ےا تقو سنی یھب یم تلاع یکں ویئر یکراذکروا مالسا نانمشد اھت ناملم
 سا یتا وءاطع یھت رامادنس یکن اسارشروا ٰیلزرخ ا ےرادقب تفالخر اب رد۔اھتاتبد ےناج ادا کب یک رنک
 چو اا ہو ءان / ادوار تاج گدنز یر ہدوکے رعد سا۔اگںورکراہچ فالخےک دنہ رافکل اسرب ہک ریپ رب ثا لاپ یلایماکروا یو
 وقتا لی کبک کربن اد دات رس کد وخ
 یار رق کل مابین کذ و نام جیم اش لوس سر یادم ۱ :ںیمر اپ رو ےک دون الضوء ياع
 روا با یار نکس شوت الا یر فن اقرار, الفبا اپ ا
 اکی کارا ی رجا ےک اینو مانت راب ہد یس اےس کاک ایک اکی اک مرا دایز لیے لا ےن دوم  ی ےس لو چوان کوریا
 تہب کت رکحسر وان اتم کھیر فورا وت یک ور رد کس سا تی رذ ےک لامکل اےک نو دواءارعقو و شف الع۔اھت ای لرکک رکا وک

RILوج بج اصم ےک ںی اب یاد ےک سر ارعشی ارکان ےیج ید رفروا کسب یقرف.یرضب یب قرات ھت ناوم اوم او  
 باما كابر هورپ نگ*

 لامد کے ڑپانوہدوبح ور اور نیک لوم اک 'تسوررزروا یتا لاو ےن رک مشت اودد لام شاد :تاید اشارا روم
 سکته نا ںی با ںیہ یک ےن رکا رت کر ذو لاو یت ف تاو ونک یکے فرا ےک ےک ےک ںویییروا تراورو

 كر تن اند اتق ر درع ےس روا یکاپما تی دو اتش فا تیم فو بذر دو تیبا شیپ تکی
 ےل ےک کر منا لدعو فاصنا شی نادوااھتاتہ رم کیکی اور وا یددیب یک اعر یاد یک ید تیت آنا کسا ےن تردا ن

 ای“ تیاہت روا بلا تو میر: تسود مک می ذء جام فصنمواشداپ دنپپ فاصنا یادو کس تاک دلاسا رہ زو اکو یت  ھٹ ا سیف
 اھت ترکادازامٹلپ ےس ےن رکے درش یئا و دات کک یک ےس عزو یاو اظ ھت ںاس یک ن ورب ناک اھت ناس
 ےن و9 یودرفیکے متد بیا تاب بسا نهی اب کس دنا اس لامپ تست تارا :3 رامات چاش

 یسک رات ہمانہاش بج ناک اھ ایک دعو اک ےس د قرشا کیا ےل دب ےک عشرہ ےن دوم ن اطلس روات ایک یھت انہاشرپ شارف کدو ن اطا
 نا خئرط یکن شرزود ےس ےس بیحرتوکت اعقاو ۔ےہ یا لخ روا لا ےب یتا روش کش تیاوری ساده ور ےئاجہ ےک نوفرثا

 یا تفاوت بی وارج کک ایر شروا تع ایش: یئاب ںاہج؛ تلادع اھت ی اع اک وید نم ت داع داند روا ید عهای.
 قا نب نب ناک ایت رھ اش یی اکر اب ر ےک دون اطلس یک ان اش فنصم یر 9 قلا ےنرزگرکدجودج یکم سرہ ےل ےک تر از مدارا کس یوم
 میر ھتاکں اکیس یرقکک اموات



 مودرمح ... تل ore نودا
a 5 ۰ 52 ۳" 7  

 ےس اھت یھبل سنا یگ و اکن ایما ناپاشود یب اس ےک سااق ےس .... قازناک یر عاشو ودر وا ے اوہ لک یار

 چ اتع دل ایام کش ین نہاش ےہ ادت ےک تیا چ اروا ےہ ےک ننگر رنز مامی دانم ےنپا

 ےۓاجج تھک م اب ںاچ ہک . ٭ دم ککرگداد زا مہاخ یب

 شیوخ راگ بخ زا منیب ب ٭ شم ناب رخ مج ںیا ہک

 کاپ بد مرگ هدنز م 21 ی لا بم مم نت ےس

 زاپ ہدنن ناش مان نک تفکر گر ٭ ٠ زا رو رگزور زا ہور ہم

 مان مرگ هدنز رم مار تپ ماما ناگرم ںیہ نم یم وچ

 حس تور ام اتو وگو اے ر یم اهن یہ وہصح اکروا یی اڈ یو نود یک ینحتیک نباش ف_ یوم

 هک انس یوم ںو سرور کے ارس یر ات لر نشت اتو یاد ور ف تک انجاش ےن یددرف بج کے لوم

 ایر ااو ےس ےس دارا ےک ودر یا دقت سرا ورود لپ تکی نوک تور

 ۔ے ات ایت تیر لعل ا ٹچ اپی دوکقاد سا ید فٹ انچ ۔ایدےدرکالوکیودرفاک

 دوب تسپ کی کلپ ہک قف وت ی روب تسود لار ےک موش رب

 ق اپ رگ مآ غ یک ب ٠ج و نر یا و آگ بخ تک ارم

 و 1 ,8-8 ب٤: - 7

 ےوربآ لامته هه رپ  ٭ ٠ ےوگڑاپ لورض ما ون

 نک کیراج ناج يا تضورف ارم ٭ نم واٹ ہما ییادروآ وچ

 تسلیت کی چرا شوی هاب سنا رم... راج فیکس نباش
 هات رمت یددر فو ک یج یوا لک سویو ف ریا کر انہ اٹ کے ا٢ تہبافے رشک ےن ناک

 رای ریش همان يا نم مت و رب داش هر ر

 مم ۶ - - 1
 ت ریا مم ب ب ٭ غ ےہ زا لا کو یس

 می چک اکیا سمانه ی لا ں ہے اہ در قاب ۷۵٣ے ےن فیش تن سرا

 ۳ کیفی نا لاس اپ ےس ینا تر کدو اطا ءا یا اوہ نا تن یوسو ناعم ردا لج ےک ےک

 -ےہ دایج ےب رواوخا اي نه شا کوو ن اطلس انہ اش کانپ

 رب یاش انہ اش یئازغار قر ظن دعب ےک ےن نار مکی رومی لاطلس ےن یجدرفیکت اب ہی یقر قا... :ےس مالک ساید تکی وورف

 ره لراش کس تسلیم تکل اف هه ت سریتایج نبات اتومات ۹

 جنس ۳

 لا هاب رب محرم ر یک ا ٭ لاف ےہ مگ غرف ہا يا نم

7 



 مودزصح مچ ۵۳۸ نورلظن ترا
 دیشب ںاہ رک ب ٭ هر زا رسم میت
 تیک یا دادازم ۲ لا e تیس لاس مہا یت

 3 ںاویگ و هاب رہکاروا ہک ی روجو ورفاپ روم ژادناهج

 ہدایزاکترامغ سوگ دوکررھچ یندایخاکمانہاش لیپ لاس یش ےس ےک یراہرد ےک دون اطلس کے ات« موس الحار ےس احا نا 5
 زاپ ےدی دت یک اب سا جو قکوہ دید رت ےس مالکےک یددرفدوخ یگہتاو سا بج رھپ ےہ فینت از یم لاس سنی کیا اھت اک ومرت
 اک زر ات یھب ۓاولد ور ےب ےک وغ رشا ےس جو کپ عیش ےک یددرڈروا نر قیکی ای زاجعا ےک یددرف ےن دوم ن اطلس کار ین
 اس رب اپ رد ےک د وی ںوہ لیا رپ ےنرکب وس“ فرط یدوُناطلسوکدقاد کا ںی ستاد را تی ی
 ۵ ورک و يا نا وبا ےھت ےک وجود رہ ےس مرک اغ ےک یا یک الوات یک ےس تہ تس دوج لاک لا کو بہ
 کا ین اطلس رکے یئاج یک ای یز یم کک کا وقف لشخ منین س ت اتا یاس وک رک نامر دد
 ارت ںیم ںوطم تقو سا یو در اور شاپ ےک یددرف ایف شا ھر قوم تعادنرپ لتڈددرکوخ پا ےا بج دعب ےک
 یو الوار کم یا ییا فرص یک ذدرفہ الو زانج اکی ددرفےس ےزاوددے سود تراب ص اقتراب دور اک چے س ے زادہ کیا رش روا
 ناطلس۔ایکن لو ود ےہارم مہ ترصح یا پاباریمیکے س لاخلا ےن کا تس ئاب ا نک یکایک یخ سش تمرض یلص اش یر
 اج ایان ےئارم ادراک یا ےک یو ر ےس اکہ اب اش و اقشار مکس ایر اطار
 وان رقلاو هام کس یور دن لئاقمد اک اراد شان ددنکس ر ط ج۔ےہ ہصقدایط ےب فی ےہ ںی یا یہ کی قاد یا اوم
 تاد کے واعمر ما ترخحتروا ۶ اشر بل ںرط یاں ےگ ے ورک ب وش قرط ی ورد دن تاعقاو ےراسےک نشر قلاو ذردنکسرواایگایدرارت
 ی گاو ژن کس کودک اطلس

 رہ یو وڈ وکس اھت ںازید آپ :زاوزو ےک کد اف ہری کک ا اشرومان کیا اک تیلہاج برع کرم اع بل ....:تسقیت لئ ید تاب
 اوچ ملاپ رش روا اوہ رام رک درس کر فو ےک ماع ہیبت لک ٹکر باب تمرض یک آٹا ہللا لوسردعب ےک ہک ےہ آں ناریم
 نوم را کک ار ےس ردد لاھ یم ۵ دان ہ ہک ایگ اچ ذکی ایکو بذر تماس با بجر اے ل کراپم
 نی تفااف یوشآم ورک اطا کمک ووم باہ یو ےس لوہا ایآت فخر ود اک ٹوٹ ناعرا دیو ہر رقبا کردو ندا و۶ کید ییل
 ےن ماشر ماری واعم ترخح حب ےک یم یتیم بج ۔ےہر ےک مرد وس راہ کدیبل مد فیل تالف ر عل یغرناوہہناضاروااکوس
 # ید رک لجن حکم از کت نا اوج ی رس لول شن تا ےپا تموکع
 لانا شریک یک تند یا م کیت ےئاجب ےک دس چا اچ ۔ےایکل اد ےن دیہلے یو یکن درکم یز رکے
 ترف کک یا فط یاش یب یی یف صیک ا ۔ایگا زوم نیرو والا لوک دیبا اچ نر 2 ےک ندو زانج ردااھتاکچ وہ
 لا کاوو رر رواوہ ایگ عتاب یگ ج ےس پاب ےک یا وکر چ س ےک ایک اراوکے سا ےس ید تب نرخ لاع یک ا نیلایگای کیٹ یم

 ےک ر کت سرد یلاغودخ ےن لوسیونورکذ تی زاذ ےل لا ۔یھکپ سلو تہب تروصص یک قاد کوچ سام دنا تس لرد سو 7-0
 تاج نس) بیس کوہ کردے یوا ںا لک قاو سا شی ۔ایدرمکب صحن ںیم تز۶ناوا یوررفوگروضت نا رک نورو کنرروا

 لفرص وا ے وم داشتم فل ی 7ل )دو باسا بج روا ںیہ ےتاج ےک نا راقتمو فل الدو بایساروا اند ٹپ در ےک ںیفرثا
 اذاو اہ دن تاب اکے ید پور اہ ےک ںوف ذر شا بب یک یک یہا وہ طاس ںیکڈ ںوفوذتںوہہ راو مو فک ےس ود کیک لال دود بج“

 بص شام ساق ش امر وار ود اکبر ار مش ےس رول اب یت درک نا کرک نیما یتش لم تاغ ہہ اپا ےئل رف ترت...
 < مع شرر نوا کن ا تین ۱



 مود. .مشلچ ۵۳۹۰ نورلف راج

 نب ع ران بتکےک ںوینوفورک تی اف ےتاوسودالعےک سبا ےہ اتاجوہ متی بب یسم تے انچ رسی بس بج روا) بیسما تاف ببسا تاف
 ناطق جلسات ام اکے درک لمایاخوکت اقاو ین7 ےن ںوسیوچابی ہ۔ےہ ںیئ کن اشنوماناکس ا ںیہ یم
 ایک اور توان ں یم ہم ۔ےہ ایدرکس اتے ے دوم وا ید در فےک نا نہ سا یوتاب کت قر سنی کو یخ وج نایمرد ےک داردقد ہفیلخروادومگ

 ہے ری ےس الگ ےک نامتو کاخ کیا لا ےک ناب دد اق یک یکی اضراب لی دون اطلس کت اه دشت
 ےن یاب ع ڈیل خانچ ۔ںیئ امر تی نعوذ ضاخ اول ور شر تلکس تتلو بس نی باقی م ںوہش ںالف ںالذروا ں سیم فرصت
 یا فی یخ انچ یبا مے ےک رقت ساوشرد یکم سی اہراپود ےندومکناطلسدحب ےک لا ۔اید ئی باش نام فرکا رقروظ نوک ساوخرد سا

 ٠ ۃاھڑب فرق فرط ار یشاےک تاج ا یبریم مرگاروااکں ورک یوطظنمزگرہوکت ساوخرد سا ہٹا احم کا ایگوہ مہرب یب تھم تساخرو
 ر قرم کے درہ ڈفیلغاج بوش تست چه ےس باوج ا روتے دو اطلس ٤ں ودر اد ساب

 ںوھتاپ کان ٣ اےک رکےن ایمدوک روا لودر دما تفکیک یی دقت اکپ ایک کیک ارب ہزایمخاکے ید

 دل ۰ - لوک شه یلزوز صف ئاہژاوخ۔ایدر بب سا خ کیاوکووھناطلسروا اپ اے تفالغراہ ردد حب ےک ت فیس لا رغم

 باهات کا اھت ر ن “ا ہیکل آر ومر لع او ناول برر ڈا رخ روا اوہ مس مما فلا فرصر وہ ےک میرا نشا
 کی ھباوج ےن یئاع قر هد سر کمک ےک کک ایک ےک ہر کو باک ادزدءارما یراپ رد ےک سلوادومناطاس..ھتاھکا ین ٠

 یکباره ایل ید گه کی ا ادب ےن ناطلس کوچ ہک کس تم اھپٹب لیپ ہجرد یرایتا یم
 کے ست کد سهل هک لوس ربا تقوا قلا باس یلدا لار سایه اش له باوج فر

 ایک صخر ی اھ اس ےک یادو فنا توا اھکاخ اککترزفعمروااوہ اتع دع ےس ےس باوج یادو اطلس

 ہقیلغ ایکو اف اوہ اتوہ ناردن ام یا رپ لاہ رکل گنے یز غ یددرف کے اھکک رط سار کف ناچ ٹاک قاو لا ےن ںوسیفوچاپبد

 یکی اوکوم طاس د یاب فسوب ےس شگاف یکادقب باوا ایکس یب رکے کویت یم یمرع ےن یجددرف اب شیپ ےس قو تی یاب

 فرصل طختس تفالفراپ رد روال لوکس لو کدارخب نرو سو جابر ۳

 هصآ تا وه مقر ناتو کل باد وب یو وت اکی اتکا یر اہک تیب بالطم ےس آھھ ھا) فلا فور نیت
 ۔ اید راہ وے لمر قخمو ورم ےہ ای آر تپ کل بک ا داتا شوخ ںیہ

 رسا نا لش س محلا لمم ےس بس و# زات ےس ترازو ہہ انشا نیت ںیم توک ۶ےک روم اطلس ...مار زو کس دو

 لا رد ےک نین یم او اوہرڑپ لادز روس اکیشاماس تلود بج اھت رم اک ابا تم ولت ادناخ سم ءاز تباہ اع کک کت راز نادم

 تامہ یھت فقادان برن موم لا سد وا دون اطلس ها نر اوم ارق ےس ترازو دہ

 ار نا زی اف ںی رت افو باش ےن دون لاطاس ےس ہجو یک یقاو ان یک کن ےس اھ ۲م تشرف کج رات اھت تکر گم دادادخ ںیم تساسو تطلس

 ایگ ایک ل وزجاج ےک ےن رک ررازو اس لو - اد مکه ساب کت را سا سیر ماد ندا یک

 سموم اب لار کدو اطلسی اوہ رت زو یر نا سنا... نک نما

 انا ماو اھت ر ام او ےن ا مد نین رم

 اھت تخم یابی ننه چاق تراز هرم راک دون اطلس یر تن صور یہ

 رر( جوب رف آر بر )ارم اعاکن اسارفپوصتسجم کت اہج و یئاطلسردعپ لو دنچ اھت کار فا ( یرٹی رس ) تسنیم ءارتبا

 یر نورو ن اطلس ےہ فرط یک تا نہا لشاب ج رھپ ایکو ڈیز دمے سیم ںوھ ٦دو ن اطلس ے ا ماین ےس یوق لارا اوہ

 رد ید نوا وف یر یماروا شاتوتلاریمار لاس یس ۔ یگ رازو لاس ہداھٹا ےن یا ایگ درکور پس ےک یگ نمی“ نت نی تا تاو نادل یئوہادیپ



 قو سس ےھت چپ مودرصح تر ۵۳۰ ۱ نورظنا اج
 خ1 ےک توکعر ےک وس ناطلسرکل یھت کریق لاسو یت ای درکریق ںی اکہ لقےک کل وز مسا ےن دون اطلس ےس وی یزادنا
 _ایگکل اقنا ٹو تیر وا اوہ زار ترازو جرم راپہددوا ینا یئاپ دی

 رخ ؟ک تموککر سا یورو یا هر کت را زور گن نیب ےک وز کی دن کک نددت ےس دو ن اطا گن
 _ںیہ ےھیکےس لبعحف نت ااع ےک ارزو نا یش سلا بیاہ ددرتمیپ ترازوددہعکت

 رواروتس هری حس لب یاری ارپکروا مک اربا لکا یوو وکرل کے ڑ وچ ےک اتام تقو ےک ت او یا ےندوھگ نل اطاس.....دالوا
 اون ملک )ےک ںیھڑب سیر کیکن ودلخ نیا روم ںی اتم اد یک ادن آپ آل. ا یجب نارمکد یش ادبع

 ناقص رکن مس لاو ات نانو یبا ڑپ اکر ومن اطلس تقو ےک تافو کروم ناطاس ....:توک هوس اطلس
 روااپدرگرنلبا نجس اکت دانہ ےن عنئامفصضا لاک روکے 'نابغصا روسی یا نادری رقم بنابر اکیا م
 وار کور صایم ےن دوتس ےس وہ دب ہل اد ناہقصا چن انچ ۔ای ہٹ ولرکن یت کرب دوعس ۔الاڈر کل وک عن ےک سا ےک رک زکر کے ک سا
 رواایکر قم رنروگےس باج یٹپاوکس کش ک یار ھپ ےک رکل سصاح تخنارف ےس قم تر ایدالچ ہو راپودایکتراماو تسولح یا ےک رک اسم
 ےک تعطلسر ںتمولقے مت یہ کایہ روا در کد تاون اس لب سا اروپای اوہ اتوہ ے ر ےک رک کس ناب ا
 ےداہت۔ ےہ ایک 2 رود, لول کن رکن رپ تاج وف یکن ابف اروا لولب تست فصل ۔اتہا 1
 اھڑب لیپ ےس مان ےراہق انار یم یم ہبطخ و رولت تا تر ال اما تر کس سد راک روپ ھج فرط یک وقالع
 _ایگوہہناور فرط یدوعس کر ات کک کب ۔ یکن لوق تساوخردیب ےن جن لاطلس۔ےاج

 ےہ ن السود الع ےک یا اوہار یر کٹ وکٹ وکےن فاتر کتب توت کرمی کنی :یر اف رکی کھ نلاطلح

 ےس رن اطاس اھت بح ام اکدومنناطاسوج ےن( مرا وخ یکاو) شات ریما اھت لاب فرط یکدوعسمصحودایز اک عوف ئل سا او یھچٹاڑب شیر مع
 یک اوہ ترک قر وکروا یک جج یر سلا فسا تومان کیهان ابر تا کدو پ آکا اک

 تیس ا ےناو عوف سایگہ فورم یاشاھقوریساب بحلو بارک وھچیوکرابوداکےک تنطلس ابو مای ایتوک ر وردا اید اب آت کاوی )نا
 رار کوک ن اطلس اچ بل فا کت مو روس کلر لوک ناس تی وترا ایک کتک هد
 رو اطاسوج 0 دنواثخ یر ماروا نیک نفسی اکہ ن اطلس ےب ید مم اجا کمک الکی ےس بسداد کرن ظن یم لق ےک اہ آت ہک رک
 وردا ید رن کھ او ساوکووج ےک کرب ظن سارک اراھبارہ تفلاخخ یکن اطلاسوکخ وف ےن ںوٰٹود یچٹا۔اوہ ات وددام آ اھت بح اص ذات اک
 روا یکن نبی ز تصیولحے اے روح اطلس وہ تاقا ےس روعسم ار م اتم _ ئگوہ تاور ےل ےک ےنوہرضاح م تمر ف ھام ےک
 271-2 تی کت شاخ یکم ن اطلس ےن ںوہنجوکں وگول ناروا دنو اخیر یماء نان نفسی ا
 اقرار

 شنا. افق لنت یر تے ویو یر ناو تن... 1 نت نما
 بال تک مر تموط تنگ ووسم ناطاس یی ازم یر یقروا قیاس دانید اپ روم اردن ےس ےناھب ےناکلےک ریو

 یلزرغ تم وکناراد اھت اک ر زل وا فص کی ٣ ایکزاتمےس ترازوددبعو رابودرکے رد لاپ رے ںوشیبیمم یکدیقوکی ری نک دتا مالا

 وو ارما ےک بناوجو فارطا ۔ایکم دقعرخ کن اطلس نس ےنپا ےس کاج تیاہت ےن لوازم مچ قاسم
 شش لتا روا ناپ ف صا ءارافب ؛/نارکم نام مکہ ناتمنج ہھدنسہ ناتسودنہ ۰ یفزخ,نامسارخ۔ ےگ یف ےناد ذن ۔ےۓئوہہر ضاح ءارفس ےک نیشالس

 ۔ےررککد م۳۸۲۳ نئی لی دج: وج: لا سہ کا 1یھب س ییا نیا... ۔ےہ رر تند اون ین یا .٭



 مودرص متر arl ینورلفنءاًرات

 ۔ایگا الي اراک لک ناروا چ رک اک موت یوو "اطلس

 ایکے اوکو ارل بے ہی وب نیا 9 ہلودملاریحموکن اہخصضاروصص وون اطا تنو لس: ... دوس نلاطاسر وا لو رام ام
 یگوہ نب لتر کاپ سیٹ نا مقر لک انصار تت یاد مگا اکے تہ ر سیم ناہغصا وکی وکاککن ب ہلوردلاءالع تا کس ووت روا

 کت موم دوخ ےن ہلودلاء ا ھ ا ای 1ر کڑوھچپ ںیم ناہخصاوکلودلا الع دب ےس برگر نهال دو ات
 یب راچیگوارگوہ نا پ ہلودلا ء الع الر کم ڈک ل اوکو لاال ےس نامغا وای آہ چ ےک رکےت ارز آں یک وف و یر ف یکی الوو حس یورک العا
 ںیم یل بو ناصر فسا لباب ر اا اک دوم بایماک نک کت ساوشرد دما اینچ ناتسزوخ اپ ےک ہلودلا ناطلس
 تب شرت 1نایمردک_.لورلا لا 7ص اقا وب سر اعدام ساب اگر لا

 ۔ روارلوہلا لالچ ںوی ایچ ںولور تو یک ایکو دعوہہ روا ںی الد ںی مادر ام پاپ ےک ہلدلا عالج ےھت ےگ ڈا اتا ات ی روا

 ناطلسنارود ادا 7ص ص“ص 7 الع_اگل ودد دب ہاوخر امن سی ےن الو سی او نصیر

 رای لار

 ےترشروگےک روس اکے ےک ف ےہ کل صدف کن ورک مارک فی ےن لول اوت :تساگیلورلارم

 ی 2اے یک اک دوام چرا لیدر نوک ادا تستر "رب جررطیرب تی تساروا یک باتت کلو دلار

 ۔ایگ آل یئاد نا دلا

 کتا اکا ھتاہدوہییما ان ےس دادا یک روات یت لی ناتسزوخ اپ ےک راگوئاہلودلاءالع ںوفو عاب....: :رارڈروا تسلگ یل ورلاءالع

 نابطصاےک رج فیت ٹل لان ںؤاپ تا ۔یف ]یا شم مسلم شرکت ید ر اطاس
 لقمه لورا الع ں یک ب ترم ںی ری ےل ےک ے قم ےنرنروگے کدوعس ایک راکےراھڑب فر یکن دہر درگ ارد اهر ب

 ماب 7ی آی یم نا ٹصاوکلوداءالع ےن رنروگےسدوحسس ۔ایآٹ ول ناپ قصارگوہ اف ہلوداءالعایلرکیم ڑوگلودلاو عکاس ادم اپ

 ںی سس اے نامجو ایکو ںیم زا انی رکا اج س نامر فر کپ جج ےک رک رکا اپالودلاءالع۔ایلر یکے فرط ںورایروا۔ اردا ے

 e رم لا ناجرےدح دعبےک تا ناس او انس وک
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 کنار نکال م لو ہوا ی وت مک کا اما کیا اے نلاطلس کت ساوخرد یداریا

 ین ادود ےک لر کج چ انچ کد تعالی م اپ ان و لک کبیعقع نارکد سر... تستی نم
 ایگوہ شب نرگس لار 1ء ایگارام ںی کج کر شوو روا لو تسلتوال ےس یا ےس دلا ڈر یھقتہےن ںوییقتامس ےس تبب ےک

 سقفی ناب رک دوس ناسا یا قادری ءایگاھ پۂہطخ اک مان ےک دوحس ناطلسواورار قبح

 واو اسار ک کل سام تارے ناک بے دوت ناطلس۔اھت ںیم ہضق ےک ہلودلا ناطلس نہ راوپا نام رک. :تساگیراهبوا

 لاکا نر کرن یا نی ےس حرط یا اھل یر شا نیا ےہ ےرگفبر مضاف مان اکی وہ نب ہلودناددچمرب ۳۸۲ص تر نیا دیر وجو اپ ےرا و.

 کت حاضو یم ےراپ ےک سے هد یک یا تام ےک نامر کروا ارگ ل اہ ۳۱۳ نیر اپ راج ٭-6مرت(۵۲ص٦

 ید تير رو سپر اج 2ر تم لاف ماتی 0 ۔( نالا )ین ذرہ کن اھ اق ےک یا ترشی لتا ارگ ہنس

 بریده ار ناتمام



 مود صح... مزل orr نورلقعءاًراج

 یک فرج رکا مک سر ایکو بار لب یئوہ غورش السا الر کہ رص ربا شر اچ جت فریب ور او
 هک لو ںیم ےرد ےک ناسارخ یس ےک ا ایکو ایپ کن اسارخاوہ ترک راتو لوا یک ب اھت ےس رک یئاسارخ ایک اب بناج
 _۔ یگ یاو فرط کں راف یو یا تروا

 یگ گا چپ ےس ناردیم ےک ےر رم ER و ا سم :تسلگ ی ورلارالع

 ا رف اینک اروند نادر حس لابی رک مقدور لب کربن کا ای کام ںی ناعوت
 یک نار نک یل نیا ےک ےک مات کھر کلونو اے لاپ ےک اعات اسوا مے اے شک کک خادم نب
 نب روا ک ح راکواش ےنلد دلا لو ایگ گاھپ فرط یکن یتا ا ی بم سد رز اش ی تاچ یگہناور یش ناھک

 رگ درس گتجو تا کجاس نا

 نب یے قاتا ے رک ےک نار تب وج یک ورشزاپ زاسےس ںودرگن ا ےن لاگ آن نب چپ بج ےسداپ رخ ین دار

 یل اطا یک ا اووا فہ ایکر یتا تار اکن ادعہ ےن نارھن نب یکے ل سا ینگ وہ ذپ ناف تروس قاتا یک ں ودر ایگ اتوکاپ زاس سا نا م
 فور نیلم ید کب لس قراره اهداف نی تتم ارےک ناچ وچ یم وما کب فردای

 رک ورک ارگ نک یکتا ےس یک اک چ انچ اد« توت راک عقاب اپر فآرویجم یکن ب ٹواکر سی یلایماک گدا رف::رشاپ دوا ایا
 نیل لاو

 وا یر بست یکی دارا لار ناسا اسپم ) شان ته ارت لر... : روصنوباروان 00 لگ

 کتکی اش ے قا ا دد نکل ےک کن ورم جهت. لپ روا گن باس قیر آنان روشن ےن ہلوردا
 ش''ناقذابرج ۶ نا ض7 یاو توت وم یک نا ر انچ یک ا ےس دارا روزا
 ۔ایگوم باقم ے روصو وا

 ےئل کرا رگ اپ مات وز رو ناو اماکن گنج نان رکن یب یب :یرافرگر وا تسلگ کر وصولا
 ۔لدزلاء الایگ آل یو ند دوشرو اب ناسارقر الا ےس ) لور اترکل اڈ ںا ڑی وکروصشڈا ےن نارھکنب یک ایگ ل ٹول کج بابساو لام یس
 هوروا لوم تسول ولاء الع یار لیست ےک نا ےس ارگ کب کلم ےس باہ هد نا + 4 ےس عقاو لا ےن داپرفروا

 دلها رکی سش نیسان و فردا ایک رک ا

 ااو ناور نام ارغ ےس ےک ےن د ےک تسایسروما بنا یکن اسارخے کر کل اح تفخارف ےس ت م رووا :راخب
 الام ےہ وم یا ےب یراتٹووخرواواریتسا وورواے یاس اوج کت سرور ماد نیس لایت را )دن روک آر ا ارور

 لایاد ایم در ناتسودنہ ےن ےک کاش کن یک لا ھم ےک کرا ۳ وک اں ید ناطلس۔ےہ ایدرکرنبانھیھب از
 یک سس اوترو یک ال ار اوضاع شب اطلس هاب رگ شن ذاکر رخ تماما رس 2/0
 ادر ف اوم ےس دن اطلس انچ

 رپ اھت تا ےس یا داور دابر ER SES را ام رجب کس تاو لا :تواخإ کل ودلاءالع

 یک ناق واب جو نامغا ےس لولا الع روا ایگ رام سم راز راک کر م نواب رف یکم کس رک جم نت روا یین ہر مک پیشگی کن ا ےن یل ار الاع
 عفو لا لی وا_ایل وا بایساو لار ساک ول عیار رپ ناہخفصا سرچ مو ےن لک ہا ۔ یلدانپ کاج نخ لی

 زاد زا فیروز ید ر



 موج e arr نورظى یاًتراج

 ےن نیم ای جا تنو ا کھیت فرط کاما رغ ےس جو کش روش یکں وٹامکرت ےندوحس ناطلس ضد سج ....ینکش مدعو یکل ایش ا
 را رک یف کیا یم وہ عم یے او سا اے روک العاب در نام اروا ںیم رٹ ںیم ون یر برکت یا اتکوتو توانب

 یکن الر کی بکس فرطلور کار ؤاارےک ناتسودنہ یتا ۔ایکہتادر ناتسودنخ ےل ےک ےن ال ںیم شہ وکن یگ لان

 رکا یک جن یکیلات ھاراکرخ روا سیموہ سین امرود ےک نیمگل ات صاروا یش جاوفا خلا .ےل ہن قوم کان ملایر تا باہ

 ہیطاھب نار کج ات سوار کیا اک وراوس راک سا کک تقو لایک کابل اپ بج لنت یک فرط نا

 اروا ںی درک( رخ ای تشک ن ہیطاہب نار انچ ۔اہاچ انک ویک دنس درو یک دماي کی طبس نیا اسد کور سی

 مے ےہ زجر کن یک لارا نالہ ےک تیار کی طاہب نار ال ۔اڑیرت اگ 7لت کوی نیک لارا اھت اس ااو چچ یا نارد
 ۔ے ؟ٹوارکرانا

 میام تو اے ںی تاک اے یاد آف کت اپی وآل ویت ےک اروا نیک لارا. :توکم ایک نیلی

 ناوت توق ی یر ےک وہ مان رگ شاذ کجا ںوالم رد یز او ٢ے الچ تہ ہد انچ ںی یل کرور ںی ج وہ

 کسب نا ی لاک کوکو زوم قهر اکو ا ترس د تام لک

 نهار درک تاف لس گرفته نگران شصت درجات رکاب نر یر گل
 هاا ت زیر یف نیک

 روح“ اطا ۔اھت لی یکرٹروگی کل و افنن بر چون“ نباراد ےس نام ےک روگ ن اطلس وم اک ن اتر طرذا ناپ ج ....: تواب یر چون ناراد

 ۳ نا وفا جاوے باپوروا ایگ کور فن اتسودنہ توافبدوحس ناطلس بج نا مکرر کی ار وب نت ےن

 تار سم ل ونک وگو "نما سین چادر با عاری شارپ ال ےنرچ وم نئاراد ۔اوہ ات

 اطلس انار روا لا را لثه سار اد -ایلرض قرب ناجج سش مج انچ ۔ایگوہہجوتم فرط یکی اقوا رادو لام

 ےہ رکج ےس لا یہ ےک اراد رحب ےک ھاو یا ایکو شب تیپ ارتش ناطاس۔اہ سارا یدک از ی اروم

 اکی ادا فرک روپ ےناراد ۔ایگہ مرگازاباکل بیت یک رقم یجب بق ات ےن دوحس ناطاس۔ ےگ ب ےس ال ےک ناج یبا اوکک یار

 یر او باہ ناسا اف یا ی کر و تس اورد ےس دوج ناطلس رخ انچ ایکو دعواکی گدا یک ارفااقب۔ایدم اپ

 یر راس لا... ای یک رقم زر وکم ناپ ےس وحس ناغطلسوکی درج لو ....:گج کل وداء الع روا لہو
 ناہفصضا ےن لا ۔ایدر کلپ نامغصضا ےک رک لس روا ترم ںی ین انچ یکن یھی نهی لسع وت ےک لولا العر کس د

 ےک یاس روک کدہ تو ےس باق روا یل رک زار ےس لکل ےک ونک یا ےک لورا الع نلارود ےک گنج ۔ایکہلباقم رک ککے
 راپ ارش قاماپ یاب بدر اب لا نا ایام کرک کی ا یوم تسال ورلا ا چن انچ

 ۱ ۱ -یدبنہ اپ ےسا یھج نر لاس نیا مری لو

 ٠ موہ نشئالج ےک ںوئامکرت روا ت ااعن ےک یقروا یار گی کی قو نی نالسرا ںیم تموکعروو ےک وج ....یگزارد تسود کل خط

 دی نت اتم هایت مر یک یک پلان گل ایت مالی پ ےندوحس ناطلس کے اھ ۲م نشر فر 0

 تسلقس یم ہل ام ےک نان گن اک ادرےک ےدرکنش یش ھو مالارمااکں ودنہوجوکن یس نیم کلیم ےندوحس ناطاس پہ ایگو ہر شو عر اےک اد یغا کشف اض

 3 غم رت ۔ایگکب وڈ ےک وم ےس کرو دنس ۓ ای ددووروا یئوہ

 دیدہ اج انا مولا سنت رمان اچ.



 مرض متر err نورلغ نباتات
 1 یئاھب ےک سا کی لگے ےنام زیا ۔ےہ ںژنأترورض یکے نارھد ںیہ ےگ ذع ڑی ہب دا پ 1ت اوقاو ےک ےناج فرط یکن اسارخ
 د E جے خا تنوکس یارب فارطا تاک نانو لا کیف
 ور لولاو کم مات بت ےس ارگ ںگول ن اراپ راپ ںی ںایئا ڈو دعتہ۔ےئ وہ ےڑکن ےس راہ یلاو نیک ل یورک شر
 تاناصت ارواج بوک واکنش تاعا تلا ےگ ارپ لاتا ےک ونک وقتا ےک کر ایتروااید تاس اک بطل سو تم وکر کو نش
 یاب شامر ذو کرا کت ممت یک خوا نب نوراپ مز اورنگ ےس وہ نوالج ناسا تی ورد ال ۔ےڑپ ان اھٹا

 را سارق بچه سنی الطا ایل اعفاو تاکرت یکن اون وراہ بج دعب ےک .. :ماینااکںوناھکرت
 یسک ار یا نااے رر روسای خر اکرم سس لپ در لا گاج شا رد لوک

 ا نامر وا کلم ںوناک ےن رو یاش یم اسن ماقتمچغ انچ ۔ ید اور ےئل ےک ورم کن ات وف کب ییا روا یو رکر وظن تس اورو

 سس و ی رب 27

 هیات یوم لبیک پدیا ےن داد کی رفت ارور تاختا» ین ...:لامرف اک شال راپ رو
 انا ی ای رکےن یا ش نام رفدصاقت اکنلقے دارخب تقالقفلاراد ۔ایآروئاقنمخ کی لرخطدعبمےک سا ۔ایگگ کی ب رک وری
 اھت اکور ےس ے رکو اہفو توں وگوا نا ےن ہشیل۔یگ ق6 رک شر گ آی دا ضد قفس یم نادم دوا ےر ےن ںوبنج ات مان ےک ںوٹامک قا رعزین
 یتاش ےن ںوامکرت اھت ایکو دعد اکے یہ د تاماعناد ںیم یگما رپ رشیک رادربناب رفد تع اطاجتاسوتاس ےک لات یار ڈ ےس توربجد تولس ینا
 ےل ےہ بو آی ڑب رواایار ہے ماتا ت واد ات

 تیا ےل اور اش نیا ایک ےل ےک کرک ترا رویای دعب ےک ےن رکیض یب دوپاشیخ ےند اد کیٗ مفت. یگ یک یب لرفط
 ےس لاا دقت - 07 ی ی لوو ںا و رکےت لو کب ےھت لاع لوخروارادلاع

 ےک اب چت 0 کیر یی نام ز ےک رارصاو ئی
 رپ این روی کوہ شرم اخرکن ید ؤاد کی ر خانچ اگ ولاڈرکک بوق یم وف دہن تسد ےس کرک را روپ ت ترکی ویک
 سر میت ر ںیہ اے ال وصی رز نا وری غرب سما مس کت

 مکس امر ندود لر تفب یارک ں اتار چ رہے داس روا ایج نت ین نوار تکی اش کیب لر ریل لرغط

 اب از یخ اک مان ےک دوحس ناف لول کس سد برفی قوت نور نامی ۱ ےک نم

 ہنادر باج یکن اساوخے ین ہکرات سی و ایکو لوک و یک راہ د یاش ےک سس عرلطا کت اقا را تب هی هات

 وت ارضروا رب دوطےک مقام ظفح ےئل نا تر ۓاھٹا ند ۓ دا سو نتف یگ مان کولبہکنوچ یب تام گم موا ایک
 مزراوتتس 4 ایگ اچ اپ ےک کپ لرفط)گ وہ لی سا. ارفتصرم لر اب مزدا وضرواایرک ا بانے یک لیکن ا ےل
 وہ لمئاع تخارفوکوجس ناطلسے ترارش یز کہا کرارا تسایسد م اظ اےک

 یک اور ئل ےک لورم کی لرفطوکی اش بجاح تیس ا) تام ےک و یا ےن دکن اطلس چ انچ :لا یک لرم
 نادرو اشوک ی کں ونامکر ت لاپقاو تار رخ و سس یا وهس نال ناک ماحد فرط کن اکر اےک وکر ای ایشین اچ
 ےک ےل ےک ےنوہ ییزکدان فری مک وڑاپپ روا لورد یلایمرد ےک مزراوخردادرمرگپ آسا باترن ر غی ناک جنب لر او

 تک ناریم رکا کت سلم ن ایکن اوہ رد ترک وتر ںورسےک نا سج یم نابعشوام دوا ایکب ق ات ےس یک یت تیاہن ےن دوج سس ناطلح
 کور کورش کرارا لو شا نیو برکت هد ےل کا ا



 مود متلب ۵۳۵ نورظنیا ترا

 ورد کیا کک ناھب ےن ںوکول یقاب ۔ ےگ ےس راب ناک راز ھڑیڈ ںیم کت سام انچایکلیقو دابود ےندوحس اطلس :یدابرب یکںونامکرت

 نا لوس قاب الاڈرل ل اےک کا کک ناروا یک لوک اپ ناب لند تفت شرگ تی ساتن الماس

 جم ںیم ںوروےک ںوڑاپپ رارزکراوش ےک کس نسب سرو تعادل کاج لا ے ںویھتاس نا

 ٠ ۔ےت وہ

 و یبارف۔ ےگ ںیئاھٹا رس لالا نہی ےہ یگچدہ ناک ی یکی ونک کس رای دوس ناطق اکبر داب آرتسا

 سام ایل ات سی لر غیر نقی تین یک ارم ود یا ےگ وہ ناور فرط یک ارب ےس ت وف یار آ
 لی قاو سا ےن دوم ناطلس نا ۔اگےرھک ین خر کد ارتا دوج اطلس ےس جو یکی راہ فرب وا کوره ہم ڑپ مایق ںاہو ے لایض

 یکے روکے ن لوط ےن دو ناطلس ۔ایدزوھچسداب آر تارک یب ےن یب لگرخیانچایگ آں یہاواروف یکن دنیپ ریت ات یھ د فرا الطا

 اتم مت نور نواز کوچ اقا ےس فوخےک ناطلستاسےک ںویمتاس ےنپا کیب لرقف یاب سابق با

 -یدددم ںی ےک کک ویٹ وچ یو ژاپن روس وار رت ےن ںیوکول نا یب تقوی ابا من ات

 اف سنا بلوچ کل وی زابپ دناج کوچ ب ایسا لام پا ےک اشتر یا س نوفاکرت لور کب ںوام

 1 ابر ےن دوحس ناطلسدب ےک سنا ئل ےن شبه ۔اھت یر کضعق ےن ںوہنارب ںوربش نج نشو ایل تول باہساو لام اکن ا ےن ہکشل تام

 لار لر فرق موم کی ورم سهم نیک دانگ تومن لپ ری ںاہجایکغ راں وڑاپن نا سم بق ات ےک ںواک تاس ےک جوف

 .ھخا لا نان لو لزوم ایم کت بکس لو کر گاف اوج وب ےک سا ۔ایگوہ او کالب صا ڑہاک توانا شناچ

 ۱ -غگ ےک لام اپر یاد دروا ید سانپ واں واک

 کا ایک غر اکر حس وغ یکے س کم ت عم اکی درس ےندوح سم ناطلس مری مسا لوالا کدام... : یب لرغطرواووتس “نالوا
 ردا لورد کاپ سے دارا شاکی یلرخطم ۓاجوہہناور سورس یکںوفاکرت یب ے 1م مم اک یر ےک کمار 1ندرنچ لاو

 ںی چک کروم یو یک کاپ و یگ یارڈ ےس ت ورھچ و توس ییا ےسا ےن ووسام ا ےس رکی رک اتو یوا آل ککے ںویٹوچ

 نانو ات کر ان لا کم لقب رکے ی 7یم باوج ےک ا ےن کین لرط
 ارد یاسر زا لر فکخ قر کاید کیم روا ایکم دو اکے ہد تابافا ۔یگھق دل ۔اھالی خاکی رن ںیم باوج ےک سا ےن دوعسم ناطس یھت

 روا اک اس وک کیپ لری یک نبرد روح ناطلس اب هم 1ےک رکروبکن وجے ت ای ردر کوہ سرے یک ترا یگدقالع

 نوروزت ایطع اشنا نوار ارگ دبافخاکن بنر هاب لار داری واگن اتوکد ی رس

 عدسی هو ے دپ ےس اک ایج کرکتر 9 ایکس ور لورع» یا وا

 تم انپہا کیل ہہی د ماپ ںیم رکوع ےل ےک یے د بیر فروا ےگ وم کت سو تجارب :نالسرا

 ےس دق سیٹ ناتسو دہ ےس می اشوج وک السر اب ساعت یاشار بس راکوج ندرگی کت ع اطا 1ےک یناش کیک آز اپ ے لاعفا

 ےک رک دے دیقوکنالسراروا ایگ آل یم بی رخ ماددوحس ناطلس جانچ ۔ےئاج ابد حل اپ ے رام وا ےس اج کدے د ت اچن ےس تہی کر یت

 -اید لاڈ جم لیٹوراپ ہدوکس اذن ایکن اروپودعو ےن ںون اک نا بج رک ایم اپ ںیلاو ےس ناتسودنج

 اکسرکیز ہل اقماکن ار کشا ہاشرواایلر کج ہوگک یارب فارطاےک ناسارخ ےن ںونامکت ق وجہ ب ج ....:نااسارخت سکی کدو سم ناطاس

 بی ناسا مار و وای ئار کے رت اب ترکہ اچار رکن اش تکو وون اطلب یوم تساوی اش بار

 رها تب یار کی تراک و اب ھتاسےک 2 0 1 ںونامکرتھتامض ےک وف گڑ ب کیا روا ایک سرو



 ملم ھ۷ نورظیا ات

 اد یر ایکو اہ ک کیک م ناےس بیحرت یا ریا ے تھکر ےگ آےک نوں ویتاپ سیم ںویئاڑل
 ےک رک یاشرواارا نوت پیا شرک قوم ند کیا۔ےہد لاڈےریڈپ ہلباقم ےک رک شرت ویا ےنپارکاپ غئالطا یک
 اقا  ص 0 کاایک رکا وت یھب اپ یباشاڑب تہب سم سب فنوا ےڑوھکی ےک ےس ان ےس ےضماس
 ٠ ۔ے ج۲۸ ناضمرەاصتادی ارے مک وک تکا

 ناچ ج مام ناجا تر سوو ی واک کیا تو یاں رکے روح ن اطا... اک يک فرط لروح ن اطلس
 2 ایگ نمک اب دادی رب لا شور داع چ پ بیک تس فر کو وہوک
 نااطلس .ای آل راہ دد یتش رکے ن دفد ےس فرط یکم وینا وی ایپ اپ اک سن دوحسم ناطلس ۔ےئگ لنک آی ھی دوا کیب لرغط یئاھب

 لا برگ ضلع دارا = فو ےک اطلس کای اتبت فو ےک ںیاو یو علف ر یار اتا رو

 اش نوار ایکو ناور فرط روپ شین ےس تا رپ سیم بقتاھتےک نادر ابدی لیدی آگ نی کرہ مل اوہدد رت تند وس ناطلسےس
 رو اطلسروا ےر تگ اھب فرط یر تے ود ےس رت گیا ناک نیک غ اھڑب فرطط یکس نس یھکدوس *ناطلح۔ایلرک رد اک نرم زوم

 از رم ںیم این یم اھاےک ےنر زنگ ما روک ایک آو اک کورکی لاھ ی آرد تمد یک باقم روا کنج رکات بق اھت
 رادار زا اب تب اولا حس لوم اکے پا فورصم ںیم بہاودبووجس اطلس نی کرک یا ذاکر دایک اس مو 2
 نالطاس چ انچ ۔ایکش توپ ںی زنا ےک تحیماپ ےنڑوھچ ی ورم ر ین اوک کن اش روا سوراخ لرد یا رو مت تو را
 . هم سفر مس هد قاب کیا رکن کر تی ناک ایگ تاور لیٹ بق اھت ےک ںونامکرت فرط یکدم ےس دو اشین ےک رکب جرم یب ہوس
 ۱ ۰ ایگالچ ات لب قا اتل رورو اطلع

 یک وقود کے تقو سج مر شس یابیش بجا هک رزگل اس نجم اھ ایہ نانیرپ تفرش... ئاخ
 سال ماوئاھت گی اپ یب ںاھچ ایگالاڈ اڑ رب ماظم یا ند کیا شیہنامزےک بن یت یا ےتر کک نج ہرفس سس قاوم ناور ےل کس لورم
 وا تل ی یک آی تو لس یا سیر ايد جا اپ نیمه یرموککن یار اروا
 یکے گنت او ا ےس جی رذ ےک ںوکول ینا ۔ھتاتیل کر ارفرگوکں اھت ات اج وج کرک یتش اکو اکا یت س یک بیرت پکیاش داد کیب رفت
 ۔اوہرو لپ ریس اش ےک رکراوکں وت اےنپ وف یک رخ

 کش یر گی اپ داد ناک ےن آٹ ولوکن اروااپ راتراھچاہپ گنج وکں وی رکنشلوہاڑھکس یم کر عم تا سےک یم تب ان دھتاسےک تنطاسلایزو
 شیوا کت اتو تام سارا ایکب ق یت کرو ی ڑ ومت دوو رفت اڑ انگاھپ یک نطلسلارمزوروادوحس ن اطا اردک

 ایک ولج نت ی اش ےک کم یش ںیم ںویتاس ےنپا بابساو لام ےن داد لیاقت وا ےن ںی ےک سا ےش ای آ یم: اگر کنی ہاشررک ۲
 لزغ سویا لاوخداب روح ناال اب را ے ماعم ییا ےس فو لاو یکی اش نو نت

 ۔اید لاژ تلکس رک افکت ےس وہ ےس مک اھپ ےس گنج ہک چک ورال

 ا انچ ۓئ ہاب مرقق باج یکرہلاشرن ےن کیی لرغط ےک اب لس و ےک ںوقوکے نقاد سا ....:ہضیقاکک یب لگرخط در فی
 نر تن ترافیک کو زادرواکداسفد ہماکنپ ےڑب تہب ایکراب رب ددارکل وحی وک و ایم نیر عیار تر 7ےک
 هم بسه توله یار ولو لب ۔ایگھ یب رپ ںولد ےک ںوگول یس اکت ید تول کک یب لرفط سا ۔. ےگ ےن رکےڑاھد
 ۰ _ گو« شعب ات ورش ناتواں راک ورگ

 ا :ےر سود روا یابی ۔



 وصل ۵۳ نورظنما ترا

 ٦ رول "کل ابی اھڑب فرط یک داد کیی رغ اي شا ی تر یک ر اک تارہ ےن وچ :ور ام اک ن

 ساق ترا ماپ کے رک وقت سیا علت ایگ ب بتا اندو اطلس ات بجا
 الا هوادار رگ

 تاور راو ناتن می یا ماا ےہ ےک اراک لرد لو و یخ یک اوکڑوحس ناطلس .....رارفاکں وامکرت
 یرتیا تیاہن نامج ایہ راب ےس فار طا ناوک ونک وجے ساروا ایک رطک رر خروف صح ییا ےگ وہ ور رگ اچ دیک

 ےک مک ایا یکے یا ایک ارپ ےس ےک ی وکرم کون صحار داک عی ایکل اد لنا ےس تین اخر هک گان ےس .
 : _اید لاکر کرام ےس تارہ وکں وہھتاسےک یارو ونی

 نام متناسب ایج ےل کس اوین ون کر تل ناک کوو 0 - ۳ :یگاور کدو دو زا ار
 ودارت وار یتاوہ س اھت ےن وہ ےس ہرصاوم اک ا دؤاد کت تند اےک بیرقےس فر فر اھت مر بازار

 ل ج ےسا ےن دودو ی کس لپ روزا چ کا مار کلا وفات کیا رکا خالطا یک روروم

 ساز یر شر وک شا وتلا بج ایک تاک ژست یس ےن دودوم ای درک پاپ ےک داد ےن ںووا نا :یدےر ت سکس یہ

 . رک لوت تع اطا یکی ارب ایل اتش رار اےس کا یاب

 ےک رک اور باج یکن اسار 2 کس لب اقم تس لو وگو ووروم ورا شوعس ن اطلس تر روا لوزع روس اطاس

 ٤ گدو ناطاس مور سرم مد ایک جوکب اج یکن اتسودنہ ےت یا وچ والا را اب رم یب یز کت ند تام

 ناطلس تم وان کارا نت یو اکسس راے کراتے ےک کج ے ںوہ وبول وویچ اررواے را زس ناتو تہ

 کرو نوک ےس ابرد ےس کا یہ یش انچ یکن اب رک ےنانم ناطلسوکل وحی وکلا بس ناچار
 ہپ تہ ےک لوک کرکت لوک ان یاب روا ایکو کے و کت عاتب یا کی دارت لام الف: یا صد یار

 6-۱9 لشگر هاملاسکارتقادی لرکت یک تست سو

 ی صحا ڈاک عرف هجرت تیام ئیں یم ںی ٦ہو ۔ یکی وچ ںی واش ے رتا :یراقرگیگدوحسمنااطالس
 ےن شاپ سالم ولرم قرار ال سون قید رک اچ لم طاب رکا ھکت سلیم ےن روح“ الطال ۔ایگوہ

 ہنادر ییا ےن اطا اچار نکی ریت ےس اعام ل ورح ےک ر ایتشا وک ںڑاپ ںاہج پ ٦ ''اہاے ہن اطلس ےس

 _ایگالچ ںیئاو یکزرف روا. یکتا کس وڈ مار اد تزکی و ےک قو اپدرک

 پارت اش را اي نیت تورو درک اوستا ناتو بٹ رن ےنرھجناططاس لی اروح ن اطلس

 کب کا دات کل ایخ سا سهراب ے رتو داکی ا مارا رک( اطلس ور ایت

 یم روح ناطاس۔اہدرکل و سرک اپ سن یمن هک مرو ےگ اطلس پاب ےہ ےک ہت اچ انچ داراب سد ما مک رج تب

 لے دب ےک پاب ےپا ےن ویب ےک نیلا ماوکگ رب دلاو ےراہتیکا اس ناطق ) نامارش تو سادودوم

 لام ےک ااھر رواہ ان اھٹاد دا ےس یو یر ن اطلس ےن ںیہ ہی انچا خرم آب اروا یوم ایپ یگان تت ےس ساوکوودوم ےہ ادرک

 وجه دوس نر کس گیرد سی اے جو کتب ارقار ن اطلس یورک( شک تا

 رم قد تم لش اروا یتا ریدر فاکس دا ESE ITT ںوھگہ چن اطلس نوچ ہک اھ یہ شر فار اج... ٭



 كودلار

 یز یھکدوخ اھت تکر تسودوک 0 ءارعشروا الض, الع _ تت نانا قالغا وخ تی اہتروا گہ رداہب ءوجس ناطلس ....:رادرم | یوووسم هناطس
 صیاد رعد ات ترک فاو تار ات زا ترکی روب الکل ورم حديد یر تنها وان ہار سم
 :نابفصا ںی" تول رئاد ےک سا بس لا شا شرکا شک از اس ںی کن وخ ےس یامان ےک ایت
 ری ںوریشددعتم ےک نان شک اےک رورو ی رغ ردد تس ناکام مکہ نورادالپ ءنامسارخپ مزراوخہ ناجج+ ناتسربطےرءنادعب
 +ت الاع ےک یاس گر اکیا رک یاو روتے ےک تموت مک اے ا رک وکی ٹ تت کای
 ۔ےہ ترورضیکب اتکف لا ےل ےک ےنھککےک فاصیا

 خا ات وی سج ںوھک درام سا یش نا ودی ےک یار کتان ید ناطلس قو سج لاکر گن اطاح

 ھما وب گنج ےس دم ناط اسوہ م٣ن ابعش دام ۔اید کل قم یکنرف ےک کب لار وای 1
 کن ارپ یے دارم کومو س اے دودو چ انچ ایکوہ رر گت یر نوانخ یب یت زور نرو را لود
 ےن و تو اط کس لو نا اقای تس یزنو کوب لد ساب میق را کرا گی کو دور ایکس یکے ل سا
 ع دق قا ارادے اروا رک کیچ چ یش ا کوا یورک یوو ن اطا

 رو ناطے ا کتو ںی ایک رمز روا ۶6ں وبوس ناتسورنم وک( دودحم) جٹ ےرصدد نپا وی میا ےند روس" اطلس :دورجناطاس

 یوم تے اق یاش 0پی ناتو رسا را تم کت تم انس ا یر جن کت داہشیک
 ريع شیوخ ۶ ندای شرک یی یابد کر ساکت ید ناسا دات وف
 دارو بب ساک لگ داالچ تپ ۳ ای گو رم رو ال تما اد پا تہ ےک دس سکسی رم

 8 تطاسروم اےس نانیمطا سرو روا یر کور شیراز دورومن اطا ےہ ہعقاو نایک لا :یرادنبرف کر نا

 انا اوج یب اوکن اسار بوت ےن ںوہنا یجر ماروقسب یت رم داف یاقوت قاب داش قدر يک فور
 ۱ ۔ایگوہ زاد ماخپاک٣رادرابرفد تحاطا ےہ دوام ےن کرت ا یب نت اھت رمیرکرازاپ اکر اسفو نت نا ت2

 مارماوج بجا اوتار عت اکر وحن اطلس ےس ےک یادحب ےک ی اروادو اطلس ےپ مزراخ کک ی کن یک یو ا سض نوت
 ر زور ںو کھ ےک دو اب ےس ادو ناطلس دعب فو رگ اطلس و ناتو اک ا اھترادرس و ا

 ل

 موو صح

 اھت

 یونیت ےک لات روا و لا تار فسا والس یر چک درگ ای سري لو( ارم )
 ہلقپ ا 2 دو تارجوکن ییا یک( مزراوخزروگ) شا وتلا ےن یا و ایکو: نک تم وک ت ےک

 اوا اشار یم ںاسارخ ےن ںوجق وک س ٹری نشا تقو کتی بب ییا ےس سی سارا ا لپ ی 0
 ۶ ی یا ر

 ا ور تست قوت سوال
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 ar نورظ یار ام

 قرر اورہ کک شات توش کیآدعب کس سگ اور ابر غول ل اکے عت ےک سکا ورور قرکو ار اڈہ رواوورک

 ی توق کے کد باقماک عف یاش ںیم 0 یخ یورو رب نت لشاضوتلارواایکروبجن وجے ای رد ٹری لی”

 ےۓتوہےھھ ڑب تہب فراصم یت وفروا ےھت نزخرز کن ا ای کوچ ایک ہہضبقاکش ئاتوتارپ ہصح دایز ےک لوقالعےک ساروااوہارھکک اب ےس کل

 ٠ ایگ وا ب اج یکم زراوخرگے نل تزاسا یکی اد ےس دو ناطے ا

 رو فقر تم تسمه تستی شا ای درک مت ےل ےس ہیچ ےن یا تلقت کوم یر :تسلق ین کی

 ی یک یر اپ یا ڈے نی اہتروا یارک رص یم اکا ےس ششاتوتلا یکے انب رکاچ سی لر رک یک ساک نی ئین انچ ایکو

 ۱ ایگ آل با مزار ایل اهرصان توتا اچ یرگتسارفر دیاگ نیت

 یوم کاو توم یکی اےس ںی یوم ایپ ودام الب رہز شرک دراو یت یوم یز شتیوتا تاو ےب یا. :تافو کش اتنوت

 لمس رب لاین ا زن ےن دصلادبم نار مزو ےک اره کس نمک شات« ا دیر نورا ےھت نکس نا

 ٠ -ایآمزراوت ےک کل مصاحدنس یکم زر اوخ تموکع( اٹ باک خا وتلا) ناور م ےس یاش اراب کت ابی ی

 وبا تشاو زو ایگ ورور ےک ر ھفوئا ترازو نادم لاک نهمین زو نرود نا... :یگدیشکسں لم ھفلاروا نوراپ

 رس تو ۳۵ ناضمر وام ےن نور یوم نب نا نوا راي جزو کر مر وگبخانوکرپپا ادبک نا رهن

 نارگیل زر شور درک التب ےک لٹ تبیحصم تقی سن وراپ ساک فوت یار اہک یورک العا اکی فلات

 اھت ارم اکں وریشےک راوجو برقےک منم اونجا لک هان کس شفق کتاب لا نوع اطاس ےرھہکن اکب وخ ےک دوعسم

 اما کی تور
 گچ نور ایکو شبا خزر یورک اح مزار ےن کک اش ان قرب مزراوخاکک یب لرخط

 ۔ایکہراشا اکے ه ٹب فرط یکم زراوخوکو اد ےن کیپ لخط یاب اپ ےک دو او روا کیہ لغت کا ب تروص یکدایرفروا اک گاھچ تیس یاس

 لرخطروا ینگ اپ ے گن نادیم نر کت هاش کوہ کچ ست نریم یارہاپ مر مزراوخ٢ تاک لا یک لاا و توراپ

 نیا تموت کروم اب اک ارواایگ آی عقاو لگ روس اطلس ده ےک تاعق او نا ۔ایلرگکضق رب مر اوخوتا اہے ایم ص1

 ا گندہ ذپطاطا تقی فزم نیا

 اک یب رغ یا ینہ نات ورکر گے ہردرازگراوش کیا قاسےک ےنا زند لا چرا هکت سگ لک هاش. ...:یگر فر یل کلا

 نرو زا ما نوک کس سا یکم بسر دا ایگ چپ نام کا: وہ ےن سیٹ کم اد کات اوم یا اتا فوخ

 افر کروا ایکب اھت اکک لاش - لوراوسراب را( خب ایچ ےک کیج .رخغیم) ےن یئاھب ےک لا می اربا نتت شاتر کایہ فرط

 لاایلرگو صا اکت ارہ روا ایگ او فرط یک پاپ اترا د حب ےس یا ایل ٹ ولایت ب ایسا و لاب ات رواد رکے اک رواد لیبر رک

 کی لر لرز ب ںوقا اوت مالت ا یے وہ شا ق ناما ۵ ےک نارت :گیب لرخطوروروم ناطلس گنج

 اہ اک یر ںی تو لسا ےس وہی لاب ےک مل ارن باوک لوت ییا ےس ا لاتان ںای ب۳۸۹ ص٣ نشینی دجدجو+ساپ ےراہ 0

 قاط نب اط ےک لوآ را کنش سوی رش یاں ےک ۃدلو من اد ےنوہادیچ یم برع رٹ ض قباطمےک لوق ںی ںیہ تک ج

 یاد یکتا لو ادا چ ج اوالد کم مالا ےس دنن فخ نرو اع نامہ ےک لقيروا چوب ںو کن اروا واک ںی .

 ۔ںیہ تک روکا کیا م اغ ناعم ےک لوا یارو ا ںیہ جک را



 مود مل ھ۵۰ نورظىاًراج
 یک وا ناسارخ ےن لکشاکیم نج وَادرواایگوہ ضیا روا ےس رنا مار ید گاج کت مکن مزراوخروا نت رم
 ناسا ۃں وق وک س ناک یب سیل ا راں یآ شوی کارد ےن دوووم ابا ناطلح ا VE اے
 اسر ہاٹ دوا ےک ناسا پا نادیمددب ےک کنی اتا المرا پا پا ےن کی ابر فن ایک اور

 و اتوار اوچو ب رس سئاروا تسب ےس ڑب سم وشک یر کت راغ روا یر گے ی صوتی لوکس تقوی لر
 لب یتیم کتب ارد لوک کده رام رکن او نا ید راکت
 بیل کن اے کورد ےس تابت ےس یاش ےک گاه کس او مهسا وداع: مک اش
 ت کروز ارن طاس رومی ےس لڈاچار متا نش ےک باب ےتللم رود ےک واھ :یساکروا یر ج کں ورن
 اوکو دوم ناطاسروا سیر یت سی وف ئل ےک ےل اتم ےک اےس دو ال روگ 0 یدرکرانای ری دوہ ال ےک رک عوف کوم کیا ی
 مے یلایساکرخ لب ےہ ر ےت ہک حج ہناحراج ے وہےئ ہرصصامماکدوہالرجلر ےک بان کامن کیس ارقد یکدادما ےک کا الطا کی تاو
 3 اپ رک ایک اھت کی ہود ےن وج وف یئالساس ےگ توا باہ یکل وربش ےنپا ےنپا ۓار یا ددادلاپ رہ لاب دد ودیا
 انت ایگ آکے کج ل !(وو رر ورا سرور ےن مالسا ایکو ج نی لفرکخ حاق تیس یھب نو لړ دار
 شب رن کس اپ دو لات اتمت ناروا قیا ےس مالم رش ےہ روتے زادرد۔ںیدرکہلاوح لیک روا گو رکےت مارد
 ہے ا وس وو نادا ارے دم ادد اپ ناپ دلایکاہ دے دیقوکل وی دیق ناملس۔ا ل یولیو ج باساو لام ہایدڑاگا نل
 را اپ تساد لا را لو جور وا کدہ تہہ انچ ےب فر یار ا ہجاردعب ےک ا ا... :تعاطا ین ۓار لساباجار

 حس تقی ۳۳ وا باد لا 2 کرا 2ه کا
 را راک ےن ارق الا یر د اک سیٹ ھر گی کی رادرنارقد تعاطا ےن بس ۔ایگوشیٹہکساکب خر ےک مالسارکشپ لدےک ں اچار ےک نازتسوردنب
 1 ۔یید لتاوخرد یکے بر یا رپ لوگ ےنپا ےنپا۔ ےہ اگٹتاون ےک نا ایک

 ن نیوز واز تاکو را ارو مارک ؟ کن ےس داسفےک ںوامنت قول سد ناف شو ا .:تافو یرورومناطلس
 روم راپ ےس ےس اروا داور رک حروف کذب کنان ال ٤انچ ناب سے راب ےک ےس ر قے تہ اپ وار ردا ید
 اقا ۷ فرط یکم زراوخ ےس نا را پدر مد یارو اھ پر اطمےک تیادہ کوو اعام فرط کت ناپ ناپ ا ۔ای کٹ وا ںاو
 1 نر رام بک هست دا سس رک بس نوا سفيد نفس
 ا ایکن داور ئل ےک ےل اک: ےس شن ےک ںوکر یکن اتسبےک رکررفمر اکا اکیا ناز و تطاسا
 اگر لات شوی ۴9به دا 9 لاس یوم تسوکپاشدرد ترش یار

 :یزارد تصسد یک دربار کی کے کلیپ دوم لوک ولا اد ےک با شو ٹر رس ود دور وما
 ریا اپ مرت فرش کت وار کک کل اہ دن لو نا ےن یٹد وراي LE باقم یواز ف لاک یک لمت کا ا 9

 وا یارک مرم یکی اھت ا درک مم دہرا ےن وم اطاسوکےت امن تب یاب ےک ےن وہ ا یش ےنای در
 و ےنار نوا ےممام ت ےک آے رک ایز کت یا تجرد جوو یئد کل ںورو زات لود سالاری راچ

 ےھت لوی دس کارم رپ ےک ے دو٢ لوں ونامل دہ چ انچ لیکن امار
 با کس ترش ساکن اتم هان کا یی لوید رگ پ ٣۵۸ البلا م وقمر ت۰( بدی یاد لاق

 _ےاپروہ رک اکروہ ال یا ںی با :

 وم تاتو کدو دوس ناطلس ےک کل کک تم یبا ےنیم ںزرواللاسو قام ےک ۷٣۱ص ۷خ لبا راج )یر انب ....٭*“



 و ۵۵۱ ۰ نورطق نیا نراج

 ہی یکایک ا ےن توو ارعا اپ رر تصوکع اپ کا کک ند یر دعب ےک لاتناےک دوووم عن اطلس...... :ووھتن دیش رلادبعناطلس

 دو اطاس نشر بک سیم ہنام زیادتی اےک تصواعے ہا دوس اطلس باھ ےب یرکی کت وکی وو نی یی ےک ساروا یورک ل ورح ےس

 یابی علت ازم حی اوبا تنطلسلاریزو تقو سٹاف ای درکق یف کیا بج رقےک تسباق یئاھب یقبضنادوھگناطلس نیرومچہوک

 [071- 22 رگ مامی تاک کشرکل ایپ ے یار شزلادب  یئگوہ عر اطا یک فو یکدودوم نااطلسوکں روا

 حر الطا ےس رت ا ےن وع نیب یلعناطلس ےن وف رط یک لزرغ تم اد جت اسھت اسےک لاروا یک تعجب بھاپ ےک سا یک نطلسو تمولق

 اک ودلا لامب تباع م ےک نروح لولا فیس یک آمن ےک دیش لادبع ناطاس روڈ گا یک لس تمرکز فر

 هر روا ےک مکر توک ن اس ارم تے لوک قو یی روزکروا یک ولمآفلاوط لی ورم نان ايران بقا کرم

 _ سوم فکس تار

 1 رغم الق روار شرار پکن اطلس

 ضرب ناتسج ےن ںویقوھب ن ارود ےک تاعقاو ینا ۔اھای اب غزارفرم ےس و عز زمےک بجاعوکس ا ےن فوصم ناطلسہکیئوہ یئازڈا ت یا

 ون اتم اید روش ریش لدبم ناطاس ےن لرط اھت ایک ومار وکل ضفاوبا ےس فرط انس نا تلکس صحت رک

 لرفطینانچ اگںولرک ےس لاتا ےک پ الا برید پ 2 نیل کیا تا ابل لاک ےہ ےک نوقت

 ے تاعقاو نا ےن لضفأووا ۔اارک جٹ دب ےک ہرصاحمبےک ند سیل اچوکق اط نتاوہہناور فرط یکن اتسب ےس تعاج یک وراونرارج کیا

 اب 8 وپ راو ایمی الد نقی وکلضحخأ وا ولو یی زاو آکے اب یگ وف ایگ نو ل رغط نارود سا۔یگگا دب ےک ہک لطف

 کاربر امکان مغل اک ها تقواکت ارباب ترش ےک لاتا ے رخ لطف یک

 و, 7 7 اٹولف رط کن ات رب ات لک کن رخ اب فر

 دے دکل روا یک کر وظنم ت سا وخر دہ ےن ریشرربکن اطلس یگام ےل ےک دد جن وف ددزات ےل ےک ہ لیپ ناسارخ

 تک وو ادم ناما اب قو اپ شوق یک لاو تملک رپ ےس یاس ااو کل رخ... :ل کر یشراربعناطلس

 ںیم اڑی افر روا ںیم کاپ ےس رہی ےک کد راپ آکا خراب ن اطلس ےک هر ا لرلو مدتی بج اھ اب فرط یک غ

 ناطلس۔ ںی اہ تم ی اپ ےک کاپ آج کتب لاک نفر اہک اھنالاپ ےن ںوگولناایکہ روشن. تسواکنارا ذ دیشرادبکن اطاس ن

 ی لک لیتر کر آب یو تم جھکی وہم رب ےنالب ےک لرفط وف یراس ےن دیشیلادبع
 یا سرک راہب و و ورک ۶ے رم گدا د شارپ ناطلس رگ کم یر یر اور یارک ب یاش ترا ملر

 اروا درک دیش ادب ناطلس ےن رخ برگر لری اطاس کا +بلاخ فوخات اپ ںولاو مل اگںورکل نر

 : ال با ندا هه ابا ےیل ہلاک راي شرم تک یک اروا ھل رک اس شک

 ورح

 2 س لا رخ اکا اد یم ید بت را...
 ۷ ےنرکعں ایس ین یک اروا ےنرک ریشہ نادا ےن لرتط جاسکے تشر راک باع ماتم نام بال...

 ءارماےرسدد ےک یو زن ت وک وا یکم حرم ن اطلس درب دورو اوج تشرد تتت یاہو ل رغط ےن ولا ید حالطا یکہ او سا ے ارو اھکیخ ین تسودوکروہ )نوک

 جج کوک ند ںی اچ ےن ای ہرمات ری رپ تک ئاشراب رد لرغتقو سج ند ےک ورک ید بیس لر یک جیضتت جب ےک وطخرک

 بقای سپس لو قرار ا الخ یک کیاکں فار نک یٹزخ اھت لرغر کے اکا ۴ی دا ابا قتل
 ہانپ شرا ییا ے سیم ںوعلک دیش ادب ناطاسروا کاتب رکےن رک ںاہ دی یانچ ےرکباقمتاےک دیش ادب ناطاس یک ابر کشف یا6 ںوک تا یکس ا ےن

 -اگگداکدب قت تولد نشانه س شل درس نامی شاخ را ترا اکیا یک



 نورلقن بارات

 ار و 1 ےک لقا ا ا واز رش
 ال رفع ںیم لے ک ہنیشر لادپ نئاطاس ےن 7 جاب تا اک ی ںیم تدا تو م یکی یک تضاد واک یب کتاب ےک وو اطلس نک
 سی ون رھپ ۔ایل لاک ےس کس نوک ارد اید لر سیم ںیہ زرغ ید تسل ناروا یٹو+ گنج ےس ںدنار رن .....0۔ایکل کن اتا داس
 ۔ایلرک نت ےس روزےک راوی کوک ناروااھڑب فرط یکن اروتسردا نام کے
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 اک اف وج ےس لیڑؤارم نام کود ےس نام اس حت او نایمرو ےک ناتسودنہ روا ںی جے رھ کیا ناک... لمت اک یی لا تا
 کما داش مرہ نیواشدرس ایک داراک ےن رکر وک دنس ۓایدد ےئل ےک ےنر ول ےس نی دلا فدک لار

 باش اع ےس اروا ٹول فرط یو وکو رنا رک لم ضق رب تاماقم ےک ناتسورتہ رواراپناہہ وص انار اسکس لک نی لا اف تس سش
 ۱ ۰. گر تسوک زا
 ی آئ لراس نک تا ےس ںولاو تب نسخ زیر لا با... ضعف یر اک ی روت ملا باهتش
 نا یگوہ لصاح مات اوکتنطسو تموکک خان ایلرک ےھت لے سئاوجوکت امام ییڑاہپ ےک ناتسودنہ روا ںوربشےک اتو بس
 ۶ ا ٢ رزگی ار نا کورضروا e ل وارا اکے e لا تاماتمرنچ و ناتسورن# نیش نیک ی کیو
 اس و رب ست هدر ج روال رک رص اکر وہ کسر بکس ساید یک اح مد لس رکاب کیش توی سن ملا ای
 زوج قیر شر د یر الا دان کت رر اصیل ه نو کد یری ل وج لیت ونی ترا ترو کی ایما
 هی دریا تس دنا گرما کرک سهند ض_ سه رمان لاعب ےس رام و5ا را
 زابزاس ے دلا باہش ایکو ل احا اک غ لم ےس یکی کر سرو لیکو رک دت کاپ تروم آوری کا حور ین یہرصصاحم ےن نیب دلا باجش
 ین انچ ایک ئل ےک تساوقرد یکن ا اپ ےک نب دلا باہشوکب یلخر وا صا ےک رکی احا اک اب سا ےن ککنور سب یگ ےن وسوکے رک
 ۰ یوم لشو س رشرکے لانا اکی ایم اکر واایلر کل وقت ساوخرو یکن اے نبی ملا بای

 لا اغ یدک اپ ےک نی ہلا ید یدک را وو زعاردا ںوٹیب پا ےن کمر رنک سون
 یب منت دطعاسر تموکعےس نا ان ےک نکس سوم کاور روی اک نکو تسمو ورکر ت ںی لق ییا وک س ےک

 ںیھتپ ےک یقروفنن یدلا باہش سیہ ھی ۹ردا )اھت ایگ اھکر سیم ۳۳۷ر ھچپ یئدایزج کت ود تاود یکن یکن ین( اہل نم نر الا ٹی ہو
 _یکت صولحےن ںونا ل اسد یت سود ےہ باس یا(

 ل ناچ ھت داخو رخ ب کلو رش ماشا یر آ۔یکت سوکھی بے ن اف ارچ ےک لود ناراض رحب ےک داز عرف ن اطا مرت
 ات اے من ناول نباہمالع روم ئل سا ںیہ وہ ے ڈی ودا رووا رق ماتم اں نورلغن ا راب اک
 _ لو تم کب قت نا بتکروا تاحقاو ےک نا سم ںیہ ےب دحکک مچا تاعق او وکپ هاشور فر نللاپآ

 تاج اناھٹا ہدئاف لس نوا رت ے بالقلا ےک ن و ےک شے کر از نر ,نیگشہا روا واز 2

 مہ ت اگر ونامکرت وجر عب ےک گیج اے نرخ تکی ج ےس ںوفامکرترکل کے س یلزغ ےن یترکن یلون ےن آ زر یلاغ تنطلسلارار
 یوم یا کب تہک اب ام باقمر نایک نر اکے فرط یک ں وت وک اسا مرق فرط کن اسارخ ےن داز غ رز اطلس عب ےک یلایماک لا
 پلا ےن ےنپارکاپ ار الطا ےس عاد سنا ےن داد کی طعن وہ ازفرگےک رکشلادرسدنچ ےک یقراسیلکہ اہ ددعحتاپ ےک از رر ف اطلس نادیمرخ الب

 هی جفت موی( ۳۹۱ )ناو مچ کس ندرت اپ سما ۔ مجرم ںیہ ےگ هردداس لرد رقبا...
 علت یکتا



 مو م اج ar نورلغن بانر

 ابن یش وت ںیم کچ سااوہ لئاقتم رک ون کاور مک سرکار ناسا حرف یونس
 ایگ آں یاو اپ ےک داد کیب فن پ اب سا ےس وہ ات اکی ایم اک الرا پلا ےک ےل کرا فرکں ین نر اد می

 ریقےک رکے رد تعلق دایز تہب ھتاسےک ںویتاس ےک ساوکق راسیلکر کوچ ںوگر کو کتر اک اعم ےن د از یر ف ن اطلس ا 2 كر ایک

 لاپ ےس داغر اطلس اد کک فک کوا واں وید ق ےک رکے دا ڈا کے وہا ڈی اب تہب ےس اپ وتو یورک رس

 ست تلخ کر رپ زا ترا و رپ نان نب نسل ج تموکر و ارت یک انا ںی ضم ےک وت لس ییا دم کی سوک
 اہ کک کت راز و نا خراص نرو

 رو روت باز تین ام ی تم وکر نس وو اعل نہ میت ابا اطلس ولار حب ےک لاتا ےک داز رن ناطلس میک اریا ناطلس

 آش لک اطلس هد باک روس سی رک چت وفات قو ساک ساب تست یلو
 ایدر کم دبضمد دایزرواوکوامت ارشد ےک رکح اف اکدوحس س اےس یک یک

 شو تس جد لا اھت یو نازی ےس دوط اکے کرک اف رد زامبی و مارا ناو. ین شوجا
 نی وجا۔ایآھ تا تسلا راغب ۔ایک ےس روز ےک اوال پو رد یوچا ولت کف طعما فرط کرک واتا ماتم تے ناتسورنم
 ۔ےداگترایز یک وناملسیئدنہ روا راک ری رخ نب ںاہی ےہ روہش ےس مان پآ

 یک ۔ایکل اقتارکذ وچ ں ایڈ سی دا ےہ ںیہ س یوو ن روم اور ال ےن مابا اطا ...: فو کمتر اطلس
 نون یو اینا لب ارگ سا کت سکس تس اتش تار تو اسلام تیر
 یز ست زات ےےس ترا زوو ہت یزو اوخروا دیش لیہ با م توک ورشا 1ںیہ ںی قوم اکے کک تا ےس ناف تردد باک

 ۱ نی تنطاسا زور یک اراک تل س ع

 ہئاتسود ےک اےس ںونامکرت یت وم اھت توا قبکشب فصنم لواع انب نار اگرو اور لام العدا ےک ...Et ble) :ملورلاءالع ناطلس

 زوج الرٹوگب جاع ںیئافط۔یئوہ یٗ :بزوخ یم ںوناملسم یھب یم تم ےک اک ای ےس یارک ن٢ قو نالے مار

 وا ےک اموات ییرگپ_ لاس لوس ےن ہلودللو لع ناطلس ای آی اور کے ن تمہ لا تہ واال مچ تااقم لاک ناب

 شو۵9 دعب لامن کیا رواہ نار کج لورا لانا ٹی اک ارحب ےک لاتا ےک لولا الع اطا کے س اعالار رک رات یئاپ تافو رخ ؟ےک

 می تصور وو اش نالسرا رج ےکہلد دا الع ناطلس نشر وم اھ نک ایا ام ںوھتاپ ےک ناسا اچ

 ہاشم ارج دلا ءار لاڈ ںی لک ےک رکر اقر کوک ں یت اب بس ها ی تک مر رپ تموکعت جے ن واش ناسا... :نالسرالورلا ناطاس

 اھت رر ی ار ناسا فر یه کا اب ارج اطلس یون اچ اپ ےک رج اطلس روا ایا

 گنگ ین د کیا ےنرجت ناطلسرم یھکیک یک نج و اوروا کت ہال طخ تہب سی ےرا ےک ہاشم ارب ےس جت ناطلس ےن نالسرا ناطاس

 ران طاس ےس اطاس ےن سا ےہ ر ےتاج یع قلا کس هاش السا «کدرک اه ےب زن ےک ر کر ظن یئاھت ید اش ارب کوہ

 سایر فا اس تب ا تمر لر ناطاسوآار ملال ماهه هر اه اپ تست اروا یکت یاکش یکلمتہک

 فیل ےن سا ےئل لا تاشو ال دوس یو لس و رو لر یاشار ار مرا س شون کش افر
 نام ساق اش لوک دی اتم هاش السا یاس وب لس ایم روا لوراوسر اب لیروا کش توکل کشک

 روا اخ کار رتا شربت کوک اتکا داج_ تاب نکا قاب لک و



 ید مت aor نورظںیاّترات
 ناطنس۔ایگک اھپ بناج گن اتورنب رک امکتساگداش ال اروا ےگ اکی ور ل دراز یوا زاروا لوم یر نہ چ روم صاف کس لوک

 یاران توکلی اش مار دعب ےک ا ذی مات اد اپ احروااو قاد سش فون ےہ ےل انج کی کر
 وو رک باتس واش مرہم کد رک خب فراق کف یف رر

 رم ناطاس- ای ادب فرط یکن اتنناغفاداش نالسرا یخ انچ ایگ ےک ر کب جرم ںی فی عرالطا یک ر اوکر اطلس ایکو نیز ۱
E۳ جت ایر کل اس ستم ےن یکاولاڈرکل نا ےب ہاش اربہدایدرگے لاک واش مار ےک کر را بت  

 یا ء اگل رکن ارس ریٹ تم اپ وب لس 0 ہا ارب
 تسمحشت اپ: ترکوش یک تی ام ءایکن وے مان ےک لاکر ار الا نل ذات ی سرت تا
 ایام ےن ما شے دادی اکرم "ایک دارا کن اتسودنہ راہ ود ےن واش ماربب اھت اترکر دق کل ا نام ےک تیک یک اع یو اشد

 ات دق ےہ یکے اچ ےرام کو الوادا ےنوہ فورعمم ینا ےک کنز نشا ھو کر وا ےس ترک نا
 تردزطم ےن مجٛاب ار رقیه ار, ای راک ن اتمر روم ےس او سا ےن واش نار درک نبات
 صدام ول امر نر مچی اک رادار روا یگ
 تا درام رھاوہہناور ےئل ےک یلاشوکیکم اپ اسم لزف کس کت رم وا لر کما توس کیرات
 ا ر یک ےڑب 72 رک کا کت میپ سیم گنج یھ یکم گی کو گنج سیم نادیہ بیبر ناسا
 ی یو دار کل اگر جو روس ن لا بقا زیر آے تسلیم بيگلچ لاو فکس کرمان نت الا
 اش مارو فک ےل ےک ماتا ےک اھب سا روس نی ملا فیس انچ ایل ال مس ہاشم سارہ سی ہیش ےک زا
 ار کت روم ٹو ںیم یلزن ےن نب لا فیس( شنا ناتو افتاب ایگ اب باج یک نا گرا اتم
 ای زن سام مار تو لاو نب تسار اکر وت ہجو یک رب اپ + ہی توک کر و لا لب سارا

 رزق شروع نت ملا فیس سلنا تقو ےک ہل باتت انچ تام ےک گرو نر دلا فیس ناب روا ےھت ےک اتم لس فا
 مت راس تارک اقا رک سر لاکر م اک روس نی ملا فیس فس مار - ایدرک اوج ےک واش ماربب ےک ک
 ۃالعابد رپ ےک لس یک ید کر بش رنج ےک ا 4
 ماربب یا ےل پ ےہ ےک ےک سا نی اوہ ناور فرط یک یز ےس ےک ماھ اےک اع ےس ارداف بن اکے صفر کن کوک ئا تقحد انآ ہل

 _ یک موکل ار سقنٹپ روا یلاپ تافو سم 2ہے رغ داش مارک ی تیادا ید ڈھوک راد اے واش

 در کپ یی ون وف کی رولا الت ٹینا یاب نا رکو اشو رض اڈہ کی ارحب ےک تاو کدام ناتو دلاری

 ۔ایگگ اھب فرط یکروہ ال کوچ زغال ایکو لا نپاداخ

 یی ونزرغ ۓناڈ اج یھب هاش تان کر ۳ ماع لند تام یون واش ی راک ب روم لاو سی کزن ےن یگدو ےن نب لا الع
 ۔ےہاتاجایکدای ےس بقلےک زوس لاہج ےس جو یوگا ۔ بک سکی ضرغ یک کک تں بدوع

 ۳ اماکن ادرس فتا لپ ناسا هاو رضا کس وا لا
 ۱ یک ل اتنا ےک کوک لاتا شو هوره ای رو٢ ال یادی انچ قوم

 روآ میڈ اربا ناطلسرپ ںورہش ین مج نج ےک عناتتسودنہ ا ایج م موکت کک ر وہ اا اک کا کلمو رر وب ےک لانا ےک اشو ورخ :کو رض
 ایت شب ق هاشور بس ناقض هاشم

 هان ورد



 مدرج مول ۵۵۵ نوالفنت یر

 ددال ات وارن روا نات ناتا قنا اچ ااھڑب مد فرط یکن اتسودنہ ےک کی نکا م یلزن ےن نب دلا باہش ناطلس

 رے دتا سےک یھ یگت اشد همش هاش فکس لایک طلا فسا باشی نت کرک لیاقت هاشور ش رو ل

 رب تم ت بغاوج و فرار وا نا بار ی رگی رب حلق کور سخایکل مع رابود رپ روہ ا مک ے2 رب E جام

 رپ تراآيقک رکام ست فی گکورض اچ با فیس رکے او ےک ریما تے پس ادا ایا < ٹو ساق ےک رک
 شون کتب های وکبناج یکن اتسودنہ ےک کم 2 کک ل لے قاطی لا باش بکن
 هما لوس رم رگ کلو رض ھوا ایکہ اور بناج یو ےھت اس ےک دو ت ود ےس مادقچ ھتاسےک مدقو میک کور ست ن بواش فلم ےس
 ۱ نیرلا بایشرج یک ریسک 1تنقو لا کورش اکو بها بیابش فرط یر مودرن یکم لوت تر طو رایت نت

 ایک م کک ماکت موکت ےک دوم ا لا بشریت ال تست فور ض رک تقوا

 توکل دز اندی با هوا یگ ںی اتما کی مگا پ 1یگتازاک رفا جور نیز

 لی ایگ کش زا 72یيھھ سم یک لک زاوزو رجب ےک وک ن اقا ۃواکے ات تورو بیس یاب ایکب ابساےک

 دور روت یہ وودوم نب روع زغب ےک ےک ندو پے ودر مدو دو” ن اطلسروار ت اطار یو لا زل لروح سن اطلس رواق اطلس

 یا ایگ اھٹنرپ تبولکت کدو نی یخ الا و یا نی روا ار نیر کس خر ندا بجا نی ایک ا نام

 سلب نام نی ین يک بگو تل. هر طوسی برا ابی کت سکانس ره
 ٠ لگو رک یااکں وہ روت ن ارود کا ۔ تو سبکی را سی رگ لنت یو واتم ےس روم ورکر کوہ التب نور

 > یکرگناغ ناب تاب مطلق تقو سه ی یک تب دوس ناسا يک استاک نا سو از
 ۱ 1 رک کی لاک ار سا ےن تال ود نی اچ کد حفر ناجا کشم کن اس ناف تم هک

 نرگاز شکن ارت تسر موہ لالا نیک اج یک ور یک ں ونک نوک راہب دمورن آکا د باج ےن دن اطا

 ۰ ناطلس ےھت رگ وہ لاقرب ںوہوضڑکا اد وروا یی پس ڑب توقیکں وق و اوہ س اد ے ناتسددنہ بج ےک کار وب ناتسمز موم انچ ساپ

 .٠ گرا روزا دالا رک ےس اےک ںی کسا ورک ل وح ےس تمول تے اےک رک وش ےن نیر سوشا زوم ل یلزغنآرویجوکدوت سم

 2 بد گچ ی کس وقت چادر وال درگ مت لک

 ۱ دنگ تو تل ر موب

 سانلا نيب اهلوا ادن مایالا كلت یلاعت ها لاق ام قدص دقو

 و پیکر صا: تابع رسا ببب امالا ضر شر رات ا یا ل وا اکرم



 مور مت ۵۵۷ نورظی ترا

 متهم نم کو
 أ چرب ۳ | اوور زوم

 | زورف | نامنارت ۱
 تہ

 ترا رغلاربئا مرا 1 روس (م) جن )

 نالسرازم دن ا
 رس لکم زم <k) روروم(ه)

 ارل
 یون وغروم) نی ما( E سل

[eتاسومص)]  

 ککورض( هلا | هاشورض(0)

 رے بیر یاراچ یک مولع ےن نور , نیکو موا ںارلک یر 1کی وررواے نین ونب اوو ناب نکا

 ت رٹ وچ چوس قرعبو راہ ود روھتن اطلس لاقتادعب عفد کیا ۔ کن دب بز نار کے اعراب د ےن دت نلاطلس ےگ 2-6

 ت تاعقاوو تالاع ےک ںونارمککک رت ےک ناتتکر روا ضش چ

 اپ ےس بس ناک رک ولی ہن رواہ رکس یف مولعم تاھقاوو بابسا یکتا ےک یل ربی کن ا سی ھت نر نت کر
 اھت ں امر تہ اوہ مالساپ فرش لیپ ےس بس سب ےس شی نایکں وہ اکر لیگ اف ںیم ھا ےپاروڈ کپ کت مون سم
 یھ اق تمولعیک ا کتردناےک نی رغ چ سوکر ادوات ناک تارام مخ ےک کاایک کر من کرکره ال مالسااکس
 یئوہ یگ ب وخ ت مول یکں وفا رکے ک ناتسکرن کواس ںیم نار گیت کرن یجب نار کک ےھت اد ے الم ےک شا زار ۲یم لاش
 را تسنیم کس ناب کرسی ناو صدد با کره

 راس کس ین امم ناتار مکے نام یا روا ا ر اتر ار من ںوقالع ےۓہادعب ےک ےئوہ لشاد سیم مالسا ہرئاد ناتتکرت ہاشداب....: نا ار
 ید ؟تسوگرواکر ر نر یا نر فر ےس ےک یب ےس ود بیا را + لایئا لیکن ارمان یئوہادیپ تباقر
 لاو ناار سارا يک ابرو نب یلند ,ںیھتی گن وھپ شسواضب سیم ںوبوصےک ناسارخ۔ ےھت ےگ وہ ردرنکن ارم اس یر

 ےگ یاد کول ےن سا یا اوم یکی رگ ک یم غامدےک ناف ار ننچ کبری کارا روا کبک سنا
 یا نادر شف سما کور یک ا ےن ابا فا ایگ اتر تپ ںو اے کرد داعی ھت ضر نقاط



 مدرج ملم ۵۵ے نورلظن را

 ےک ناخارقب ار ایا ل ور یک نچ رکو تسارع روف کوری اروا آب بات نان ارتب یخ انچ ایکررقموکں راس یار

 یاد ناخارقب وا ںیہ ےگ دا پ آہ کا ہی ای آل ہئاوا را کا کت شق جون یمارواایکوہ لٹاد شش نویس و سارا اچ سا

 ۔ایگرکل تنا یم تار تقوےےک

 یار انچ ہی التب سم کری کل کا ہو جاو یاد باہ یکن اتکرت ںیم تلاع ییا ےارافب ناخارقب .....: نامی لس ںاخ کلا
 یر ی روا صف ما یت ق ورغا شوخ لواع راد د ناتار قب ےس اک جس اد یم ایر مکا ھت اپ ہن ےک ن اتسکرت ںیم یا

 ۔اھودایز شام امر گھس پہر کام تام کت زع

 ادب شارپ بوس اروا ناتسکر نایکرایقخا بتلا ود ارے ولان نا رک املس ناخ کلی یئاھپ اک دعب ےک ےن مے لاخارقب

 دان روک قرم کناف ےن دنر اچ انچ کش راقم ےس عوز مایک اف ےن یا

 یاس رن اکے با ےن وف یماایکد نلبا ڈس اکتداضب وب رکاب کس یورو اجرا رب شاذ

 A لات نیک ارود یا ایاھٹارس ےن ںورتکج سی “ج۸ ھ دب ےک سید لاک رام ےس ناسارشکی با ےن نین خان کرت یول

 شٹ ناسا رخ ے۳ ۹ کب یک ںی انکا ی لو ؛ شمس شناس ناف ےن ںورتج رک لنااس کلا

 - به کا ش تالاع ےک ںوفا اا رتا ےک لین تاون ور ںایت الس یک ین م ںوھک 7 ا

 یوم ایپ شاو کلب رک ارام ے ا وت اوہ علم ام کلیپ ےس ںویی بت نا ۔اھت مالغ اک وف نور ...: :ہلر ارانب اکن امن ککیا

 روا لو امد مدت فرط کا اراخب ںوہ پر ۹ے ےک ورو تیا کادر اخبار اکران اچ تک ںوک انچ

 ہدعقل ) ے برغو رکا لاقد گہ ضا دوا ایلرکر روب سا ےن ناخ 22 ےن ےن ےک لایت یخ یر فر نت و

 ےک کک ایک ایک کل اتنا سی یق تا کا کلا یورک یت ےک کا کلر تار لر شوی +۸۵
 لوثار کره تادقاد لات ئگ ےئی درک یق یھ ارد ےک سارا فل لک 27 ت8 7

 تای تفت مولتی

 کز هری ظا ر 2 :لٹئاراخب نان کیل

 ےک ےن رک ضر ارافبوکرنامکک یا ےن پا ےن این انچ ید باطخ کرا اک“ رتا کت عج یک نطلسو تموکعم تاب ےک اوراپود

 لا ۳ کیا یاراظب یئوہ یک کک اب رگژوما را سیلی نی آپ باتت کن ان کیک اور ئل

 - یو داد یکن ا ےس سنن وہ شرک اب ےک لکا ریما ناک تے تہب نارود سار ایگیکب ق ات کن اتر ساکں وو. اھت درک

 ۳ کر ایں ج و ناخ کلیل یل ؟ ٹولہ رابود توقیکل نئاسا ےس ج وہ رضا م ما 9 لا اساروا نامخ کیا

 2 7 02 لاک خو یاب ییا ے تک یک یر ییہ ےن نان کلی۔اآ

 وفات ال تاک کر راک سا و تسلگرکن اخ ککیروا ۱ ١ا گنج ناریمخانچ یڑل کنی( سم

 یک وکر ناوک بتا ریما ۔ےگ ےن رکء روم یم ےراپ ےک ںی دیقروا یک توش اور فرط یک ںورش ےن پات ںیمرکفل ےس لیئ ار یماوج ےن

 ی تم کل ما اا کد قرم ن اناج نعام ییا ایک اب کس کر وہاب رد ےس ف وخ ےک ناچ روا ایگ ہ لورم

 وک یا ار یا ںیم کر عملا ی رکی تب چ رومم لوج و ں ولوو یم فارطا ےک سورا... :تومروا رارف تسلی یکل نئ سا

 ہناورے ناما ر ییا بق اھت ےک یا ےن وک ن اطار توا یا چ ورم ےس لاپ ورمی ایگف رط یکن اج ج ےک کر وجت اپ ددو ہو تاک

 روارفس ےک ہشازور یھب ن ںویھتاس ےک سا غول باہ یر ارواب ارو یو جت ےک لباس ےک ے راج سا وف کیا یھب ن ںاقرھداایک



 و سس 097 2۵۸ نورلظی ات
 ن ورا نار نو اھت اوربت رف اکو وک ن اطا ہی ۔ایک ٹپ یت یاےک بر وہ ناتی پہن اج اب دڑوھپدحجاس رک کتے کج
 هستم رقم ناف کلیپ توکل ات هاچ ها کس لاری ارگ | لس یا

 ورکر رمو مک یاس فرا ا

 ہدایز نم 9 - ص7 روا ناف کن
 روق ن اطا تقو س و ئانچ یو رکا ریپ یک اج ان نایمردےکد ہون الل روا ناخ کیا ےن ںولاو ےب ےک این ا
 رام قرار کس ور تا لا پا ےن سالک اوس اکےن رکھ نان ان کلی یک شک عج وف نام

 ار زوج اب رک رنک اخذ ات روگ کت ارپ ےس فرط کرو ن اطلس ب جاع السا نادر بم ی تا
 ۔ۓاہڑب مر ق فرط کد شین ےک رک ری مار ےن ںیگیئاب

 ۳ وف کب اکر پا روا ای آس چلو ےس ناتو وب کان رتی الا یک اتا نود ناطا لات ۲ ںی ی
 باج کن اخ کلیل تنف قوسا س یک رک ےک کک تر مر کشا کے ںوناکرت ہنر روا اید ورکی صخر ےل ےک ےن رم ار آر السد تا
 نور کنگ را موس دون اطلس دیک وہ بت رکزو چیک کر واک کت باقم نیر یت رک مون مرمت
 کک خو یں ونامک رک و 9 شاد هد فرش تا
 ناماز رد ما وکی ورد یلاوق م بق تر یاش ایگ ا اھ سا و ویک کا ترک
 ع رپ ےس ال ےک ناچ نک و شوخ اتچایک مے تیا مقدار رکی کیپ ںی بارطقا تلاع فرط
 کلییئاھب پا ےک ر کروا ردےس کش یک نایک دردم یئاھب اک ایک ایپ رک یک ت سک ط
 اید لاک رک رس ناسا رک ویا سکس ارام اور ا کپ ےک نان

 یک تساوخرد یکدا دعا ےس ناشداپ نا ارقب نب ناخررقدحب ےک تست ا ےک ناخ کک : کن یکن امخ کلیارواروُگن اطلس
 ناطلع ی اچ سپ ہلصاف نوت ا ٦ے ےک ودب کن اغ کلی ےک کب ترمر گلے ںوئودنہ یناہی ہروا ںوکرت ناخن انچ

 یے ی "ندهد: وتو تفت مار روا ند کیا ے روپ ایک کب باقم ےک نا کیر ںی بووی اطا یک ور

 نر کر شر ناف کیوں ویت مے دو اطلس کس چر لے لا القا تاپ ل 7 لولد دا امر زاب یا ا اے ود
 لباس مه تی بت کر یک رل ر میڈ کناف کیک تان رک کرت اک و ژاکت بام
 اطلس روس گرو ابرو نا کلی کتں اہ ایک( روش رک افر کروا لکےس یکدددیب تیاہترواایکب قا اھت ےن خود والس ات گام ت 9۹

 ۔ے کوی قالبی[ رو .

 دیتا مم مر مے لپ رومن اطلسروا ناخ ناف اج نار ک ( لاعبا ) ناخ ناخ ی: تاند کنان کیں ئر :لاحلانط
 تمول ما تنو ئاچ ج دہانے دون اطلس کتک کش یب ... ےہ ہندنپپ تاکرتو لاعفا ےک یلاھب سا ےسا۔ ےس دوج وم
 رم نو نا قلم بسه تم ےہ باردو ناار داشت نچ لری امام ار شتاب تا

 رکی اھ ورک ناوگان سس کس وکلا نیت ےن رافکےک تبقو نی لم تموت اب: ےک ناف نا :تساگیلونیچ
 تر راس یم جروف کس ای آر اتم کس کر ات سش رها دا لوول نا ےن نات نانی ماهر خیال وفا

 اروا ےگ ےرام کال کیم رقت تسکین ورک بوم ای تم شاگرد نام لانو والف کک
 یکتا راو مکان ورکو درو تس 6 ےگ ےل رگ
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 هاب

2 



 خووصح متر ۵۵۹ نورلغ نار

 نامی اےک سات حرکت زم یکن اروا اھت ت سود اک و ملل ODT ات :تبافو ی نام ناغط
 REE AJ از نواسے ںوکر ےک نج تو یک دیک تک
 مت دال نگار وا لوک ماظتاکی نب رنوخ یکں ونال ےس راک اں کا رف اطعم تک یک ساک ا اعدے اتیا ےن ںا
 -یئامرف لوق اھد یک ا ےن یلاھت ان انچ لود لار ےس

 ما یتا شی کپ مادام دون اس کس ان کاش نالسرا اسب کی ارحب < ناخ نانط.... :یلاخ نالسرا
 _ئگ ڑی ودای ز تاقاھت ہت اتسودےس سنی ایدرکر قع اکی ب یتپا ےس دون اطلس نبدوحس ما ےس وف یکے نرک

 نانا ورا اتایکر رقم چیک ینا ار کارتی سحب ےک وان وراپ ناار قب نہ فضول ناار تپ تواتر رک ناخ ن الرا
 -۔ یک لطوادا دو اطلس ےک اقم ےک ناخ نالسرا ے ےک اھا ہدف ےس تشات سا نت نا رار کک ناسارا یک ب تشات کے

 روجگ ابرو ون لوس کس و نور اپ نوای ےند دو ن اطلس اچ کج کن اغ نالسرارواروگ ن اطلس

 متلب لو وات تبخیر یر وک اخ نادرا ےس یا ایکن اس ارق مما ےک اجر ی رک لج ناتا ایا رھ یک

 ےن ناخارقب روا نا ناسا اتم کج 7م انپا ےہ اپ ےنرمکف نج ےس دو ن السرو ایک رپ وج لک ےس ناار ےس ای ۳

 دعب ےک کن نب وخ تخ یارو ۱ یئوہ یئاڑف یکن ایس اینپ ےل ےک یل وکرم یر یک وک اوکو اطا يلع ےک کرا ںی فی 1

 رکب وڈ یاد ےگ کے کج کر مج کا ےس تہب ا اب فرط کش سر دود لک تیسرا نات السا

 ایل "ال 27 ےک رک ق وت ک تر ود یک روکا ی برد یکے دون اطا ےک

 یھب ےک رہتا ےس خا نیہا کریک ک ینا کیپ نواس روا نات ے ۵ نانا رکے + موس شی یا نی لک ...:ناخارق
 را نگو بس اش نسل تاع یکن ارق کے س اھاکو ب ےک یارک ءںیہ ےک اھچ تشکر وا یک شوخ لون: فاصوا ےک نانارق
 رکزوچ ےب نی لاس کارداہ نارنج اگه یا ۱- لو چت اضفر ء العرب ںاہج ےس تا نایمرد ےک ناتسکرت

 "روا نشر غش چ نا نالسرا یک رک یھب کس ےس میت اخر سود دلودلا فرش بق وا ایشیا تین کس ج ناخ نالسرا کیا 1ایک کل انا
 لات ترا خو تینا ترس زیر لات دا غیا نور کل امگن اء اھت ن ار کن وا
 اھ جد ری اد ارد تنی ات ےتب ؟سیمراب رد ےک لاء ال وا مکۂل ئارکن کن کت رش یی ئازفا تزروا شیوزاد یک
 دکن اخ نانا ےن نامارقیل ےگ 2ے ےرصد کیا رب نم نام لو بلور دستت ات راقب تمول یک 69 بارون
 کربلا یار فرد تست
 مت دوس وقالع ےنپا۔اھت یاب رپ تع طا یکں یھب ےنپا ناخارقب کے اھ ماقمےرسود ا :یدنپ تعاقق کن اخارق
 لو ور تصور نا سا« ایت یک سم با رو وا زارو ی ئاھچپ ےرسو اھت دی درصاڈب تہب اکن اتر وک تیزالس را ات ورک

 یک ت عاق تسکین اب یادش رقم یار کھ یکور ین یر واارافہوکن یک ےب ہا یھ

 لات ماسه ماد ترکی الو السا اپ آسا نوار کوک انک و لک یی
 نور یم نشچ فارطاو دات ایکس ین وق السا ےن ںوبج یر ات اتو کرت ا ےک لی ںیم ںوہچپف لکیر دعب ےک ےنال مالسا۔ اوج لار
 ےک ا سک اتا نگ

 شات لاله سنا روااید لاڈ ںیم لیٹ ےک ر کرا را ال اب ےنپا ےن ناخارقب لاس یا ۔:ناخٰن السراروا نامخارقنب

 - نا رق 6۱۳ ۹یادرلج یا رات ) یگر ما نیا...

 سا ب۳ ۹۲ص چل )نشا یب عدی دج ےک ( نودخ نیں رج)

 دوجوم کپ ےرامہ ہکیجب ےہ حر طیا یجب ٣۴۳ص ددلج) لاک را... نا
 یا



 مور عج متال 0 نور مات

 یار تچ یک کر راوی لد OTT TET a اوج
 آسم یافت یک خر اد تنم لب کلا نالسرا الا ڈرام رکے درب ذوا اخ ارتب روا اید رک العا اک ت فلا
 لایا تاور ےس ےک ےن رک قرب ناتسکر 7 فارط ا تا ےک حا ذفاوکم یم 1 رادع ےس یا یاب تموت سم "۳۹می اربا جے ۓہاروا
 ید لس رتا نیک ایرو یوم تکرار بارک یت ن امن اکک کا نا نک

 ه رقم لاون نان تر لب توپ ست ی ایکو مکر مرد موون ش اکو الوا یکن ام ارقبا ےس ےناج ےرام ےک میا ربا
 ےہ ںیم واہ کیم ےس ںوھتپ ےک نارکاپ ٹو م ےنہناخرخ

 “لورا بیری ظا ست یکے سج ںوکرنیہام شین ذ یا ےھت ےہررکی ار یئاھپ ےک ما نفر ل ںو ن... ناخن فقط

 و تموکی ٹاوکلودلا سٹی ےنپا تقو ےک تافو ےن لا 7 ارواای کوہ لانا اف توی کلا قم ررکت سنت نفرات
 ہلودلا مت رک رسم رو نر ستم سنا نان لس
 ناب جم فای تست کا و نو ےن

 ی غیر ملا روا فسا امن: ہراب ناخارقنا ےس تلخ یکں یل آی کن !اخ ناقط روا ہلورلا سش
 شب ےک داف تموم از سد ےک ہرا کک عر: ےک آھ ا چ ہر کک کب ر لھ وچ انچ و
 بلبل رکن وک ا اقم کرم ر فرع ےک ککے وا

 روا یا کی اک ےک یو خوو اطلس نیبدوحس مپ ےس ںی اوج ایت ایکن اک ےس ی کن اخر تے نالرا پل ناطللس .. :نالسرا پلا ناطاس
 ناسا پا نال یو ما موکت یک ودلال سنتر لایت ایگ ےس یئب یکن السرا پا ناطلس ایا اک دا سش

 اھ وکر لاف نادی ما اھتاوہایگف رط یکن اجرج نولسرا پلا نج زایا کوہ ایپ وہ یک یگ ککوکا نرم یلد) نیک لا
 ۳ ےک ن لس رس ناب یاو نیش ایکس ابا کمک کد نیک لاش انچ ےک رکن دات لا
 0 دما رانی عکسی سا

 تے تے لان زا مالا یک ایقاد نا بج ۔ایک وج ناوات ےس ںوسیکروا لورا دو ےن
 گرگ دژ لای لس تب دیدم دسر دعب ےک گرج ترا ابات نیا واب اج یکن ہت

 نور ےس ے دارا کس ی لادن توی رب تل بسا یک اش کلم ناطلس حب ےک سا ... :ی وچ ء اش کلم ناطلس
 ساواک لو تعاطا ست اچ ای ای تک کد زاورو ےک ہانی شرکای نرخ ری یے رہ رھا ےس فرط لورا ۔ و
 کم ناطلس ےن انچ یکت سار د یک نا کر ترو کی ریا یبا تونز ےسا لش یا پنج ایک ہدنب اف یئاھب اک نکل ,ےئہرد لوح

 امر لای تموک رمز اروا ید د ناما هاش

 یت زک لای چپس اددا اید ڈو چھ قر کاپ اطا یک اے نکا احد مدت بغاج کدر وم راف ے7 ....: دیک
 ی یاد نااسارخےک رکا طع تصویر مکے فرط یارو رکا داش کچ اچ کمیک

 اک ٠یا اکرم یھب ان خر بت ناررکچن اخضخ یئاھباکی ار ایکو لات اکو دلا سیب ےک ارگ اتم نہا 97 اک نارق برا

 0۳ ورو ایت یورک یو م یر نقر مے کد اڈہ کن اردد ےک قم یک." , 7 7۳ص 70

 ےعال اک اتا ےس یکایک ا بج روال کک یک اروا یی دے ےس ں وکو نا ےس انچ ارت تظاطط یک اوکودرکک یا

 )ل کار کک ۔ے نان اخ ا 0



 موررصح ملم o1 نورظن ات

 ۳ 7-۳ ۳۹ - رب e کا 7

 ےک ہہر ناھ کن افر تاں نا یار ایلام چت ناشران کس لار دنا لک ناف نوبل دا

 اےک یک مچ یا ےک اکو یک اروا ی دی ےہ ی ا یدک لاح ر شی اتوا ےس آے نقرر و دنیا ڈرگ

 یاو) ناخارق نہ ناخط۔ ایگ اب نارمک ن اخووح س یا دا اک ادب ےک ےناچ ےرام ےک اغا... ناخا رق ب ناخ ناغط

 نہ ہں ھت ی اعم اولا تنم وک یک تقر الکترو تسمه کر قرن ارور کدو یک اعا اے( زازط

 ۰ لا رک برکت وب کاش غم داوب گی مرور یکتولحربوطےک تنطلسلا با ےن رٹ کل اس نت ایکر روک ولی ز

 یم رت ےن ناخ نافطدحب ےک لاایدرکل کس کرافت 1۔کہ رص اے فرط دد اچ ءپ آم چ کے ںیم و یر نک اولن ا

 ۔ ایگ ادا نارو د ےک گج ناخ ناخط۔اب رت ےک چ اطلس نار یمرواایکل باقتم ےن ر اطلس ایاھڑب مدق فرط

 اد لاذ ںیم لی ےک کرام کوک ا ےس ہا ن اطلس ایگگ اب مزا وخ ےک ر کت موکعنددنچ ہد: یک وکی کر ارت... تا نامطلس

 سکے اھ یب ے رک تک تمولع یکن اتکر در فش اکے نر یخا املا ایر تسکین یر اپ توکار

 دق ےن( شاشو زار ی او ) نار ونرحب لا نايا تکا ایج ےت ںیم ت ےک ناخر دق فسول نی اش ناالر اه لک ام

 ہلوسرداایلر کیف یھی نوئاس کلم ےن ساتھ نارمکحناخ دق فسوب نب ناز غطرب ےک شا ايم کس رام نت اس کر یر

 لرخطفسیب) ناخارون جراقفم نج ناخارقب نوراپ بنام کتی نرخ باک ات اوج لات اک ا بج رھپ یک سول لاس

 نماد لا اپ ت افو لی زاروا یکی موکل ا سیٹ ین انچ ای لا د لک اساسا نر ن باد یوم شب ق ( نام کا

 ۔اید باطخ کل ودلاروفروا کت یانع تلف اپ متغیر کت سونا نر

 ردن اوم ثار اچ گدارخب تفالشاراد یتا ےک رق ن اطلس یاب یس ار اطا بج شوی ٥و ۵ کے اھھکے ریا نبا....:نامخر رن

 .٠ نایمرد ےک جٹ یئاھب ےک ناروا ور ایه اطلس اھ نامزوور یئوہادیپ شئاوخ یکے نرکہ ب ناار( رمی او) نان رگ نب لک نان

 ناال ےس یان نادیم اگے آتا رتو ایا کد ہیک کلان اخر ر تیت ھ یر غرمان اک ےہ رم ارم کا اپ تا

 ۳ ۳ لباقى ا 7 20 الطاوکر جن ااطلس اوہئاورب اچ 1 بم فک ےن ن کردن چاچ ۔ ےن ںوہغ

 رکےن جی کوک ا ےن ناخردق جن انچایگالچ یا ےک اخر قر ککے حو یر ناطلس یرفرنک اوہ لبا ں وج وور دوں

 لر پس یر چرم برکت

 اکر ار ےک ںوراوم یتا کک یر نکروا ایگ کب یرقان ناخردقرکی رخ وک اطلس نمد لا ...یراقر گن اخر
 را ارزان ولو نا شن مار اچ کدرکن در2 ےک یارک کں ود نا جنایی کر را نام

 7 ار کرلے د تسلےن رخ ناطلسروا ییہ راس اره ای ےیاک ن توش یورک ام رپ رکن

 لس ما نک هرس دن دلار ناطاسنچ کت ساخر ککے یر نکی لر کو رعایا یک رط یکن تو ےک سا

 تلاش ن السمرا یک تپ توات یر ترک ےک ر آب لط ےس ورم ےسا ےک لس قوم لو نانا ار داد نیم ناخ نام نب نام اس ار

 ابدی پات ں یت ہدوایگالچورچخانچای کد اکے کلک ک اد دا یی یر ناطلس ںام یک اھت یل گرام کر

 ۔ اے یار اتچایک تاور ےس رتا ےک حوف ی ڈرو کا طع تموت کک ی ا اےس ا ےن ر اطلس و ایگازام ناخن بج... :کنلروھت

 دیدن رج کت سو تیووخ ےن رویت ما ےس ںیم کر بارما عب ےک ےک یورو لات روا یارک وک واک

 وا سرت ن اطلس یکت ساوخرد یکدادیا ے رج اطا ےس ناخ ایکو ناور فرط کز قر دارا ےک نان شرب نکاح وف

 یر سم یج م۳ ع۷ دلج لاک ج)خکو چک را... 9 ۔تاقاو ےک ۵( ٣۳٣٣ص١۸ لب لاک اں راج ) یک شا نا سین ....٭9

 از ر( ۹٣ع شا ) نی یی بری ددوجوس شاپ ےرامہ بج( ےر تم )ے یا ج ںیم بات ل ہے

 ۔(دیدج اح )ںیم ےہ رایرفاعخاط یہ مج تپ کا ایج حرا ترا ۲ ایگ دلااے ککے داچا ڈا آیس اروا یک ب نار کک اش کک اب داب نار نو اش کک



 مرح مرج دو ننورلظن ترا

 یک ایکس < ناف کراس راي راس اکل ا راروا یئوہ تسککرو تر کلا
 روا ہا درک ات ناطق اس ایاعر قر مکی ٹاد) ناک مت کت وناکےک رخ ناطلسدعب ےس ریپ... تداخل ین ناخشت
 ںار لوم ےک ناخ اوم ناور باج یکد نرس شجش کس کبری یوم لوک کر خم اطلس ترک ی ہاوپ یکم اکھا یا
 یر تعمير ناسا اکیا ارز سس مان سوم
 ۱ یت ساوخ دی ےک ےک رضاح ۓاججی کا تا فر نال ناخ رگ ایکٹ دو اکی رشک یرضاح لیدر اطلس ءااھٹا فلع

 وکی وا نیر ئل ےک یرادربنامرفراہح اس دانگ سرود کس نو نو ایرداربئا۔ا کوہ سرا مے ہہو 8 5 ینا ت وطسروا تم نو مرا زدن
 یرسوزاوہ زورفا ید رپ ےرانکم لیا ےک نوکیا ےک رکشلیئاش ےنپار جا ناطلس چن انچ ایام قر وم وکتساوخرد تا فست اس ورا
 _ایگوہ لو ن۲ زروا یی آ اوہ تن اکروادد دزفوخ نامخ شر مے اټک فرط

 رام رب دارن نال نج ناخ نادرا شب ےک ہت ب نقر مس نر اطلس ہک ںی ےک ھی داپ آ۰ فر زر کر ناطاس
 نان ےس ےس ےس ایگ اب ی نا ناله فساد وے ورکی یک قمم تراک کر رکاب ےن ورم

 ۳ سنا د کرکے ہما د زون سا ۔الاڈرام ےس ا ےک رک ماکنہ ےن فقر های رر بان انپارپ تراباو تما
 رانا ے ناک کہ ےرسود چای هد را غلط کد قاد یاوک ا بجا دوج وم تقو ےک ماہ یا ناف السا

 رقم کی پاپ قاب یر ناظر آلی لوکس ساوکی ولعرک ترک یا انچ ایک ناور ےک
 ےک قر انب کناف السا نت گو داور با کد قرن جن اطلس ںوہ جرولفم ںیم ےس ساک کے رم توک یک
 یاو روا ےک تالار ن اطلس ذس ناخ نالسرار اچ آل ماد اپ ےک نالا پاب ےنپا اے رک وک ں ول اے قاب ےنپاروا ںویغا
 ےک ےک ام گز نچ کھیپ ہن ےنوہدرفرص اک ا یا شارا کایہ یک ےس لار نا گکت سا یکے لاج
 // 7 هتک کلر ناف گل وگولم ہہکایرارقادحب ےک ب ور زروار رقت ںیہن
 ںوہرضٴورآل گئے لقوو بج روا یگد ےد ناماوکل ا ےن رت ناطلس۔ایگوہ نب حلق یہا ناخ راہ رک ترو لس دات قم رک

 شاد لپ تافو کت لابی مت ںی و نان ہیچ ید مک اپ ےک کد کارو یک افا تست یک یا ےس رم ناف
 )ان نایک مرا کام ترم اد ع
 کا لمع تسوک ی رقم( اب

 وت ود ںی کری تایل ات اعتاد نا ےنرھ نا باہم الم. :ش رتن اخ تود روا ضا اکں و رات اب ناتلز
 توکو تاد کالا روز 1 7ں روا ابد تو ےھجم ےن یت راک ں وہ جریمه ںی ےک ےک دو و تالاع ےک ہشام تمولع ٠

 یھ ر اہ بیخ و اعتاد ناکا ہیچ ےس ںیم اک ورمکب رمو لس کوان اے تو رطب س اتم تی اہترو اک و ےک نی ئاچناوکتاھقاوےک
 ۔ ےس ے صال اک اے کت یاور یک لا ےس قیا کیا سر 7 ا ےنرخا نیا کوریا کس یھت نت

 نت ےک ما نانا کو فو نا اروام ےتالع ےک اتو برس ارور طب نور کن تکه ول :مالس الو اکن امارت
 ( یا ٹروس اکی اف کو ) ناغرا رکے اھت ل ب راک راق نایک وطوہ ےھت ےس لک ب ایسارفاواش اہ روات کر باخ ن انار ےھت شی
 پاوہ شاد ںی مالسا را راو ےل ےس بم

 نامے لاردا تا ےس ناس آمد باوخب تار کیا ےن کاک ات اجایکن اب ہعقاددی اکے نال مال اےک اغا 22
 یارک ل ومت ملا ید ےن ناار ق یت ب اوف ی ےس ےہ ر تم الہ ل ترخ اینک ملی لا 04



 مورخ... ar نورلغنم رج

 شش نادئاخ ےک سا لب ال دعب ےک لا یاب نر لمس لا لا بیدگل کمال سو

 ای ترک قم« نام ناف ناسا کک اه السا ساکت ساک
 ریلخراف ےت سش ناک پو رور عت س ںوک یک ور فاکس لاک رک لوک تن نخ دف شوی ۴9۳: :توافب کن اخررت

 یک اھت نا ار ایب کیا اخ ناواسرا ۔ںیہ چھپ رب وا پ آہ کا اھتاکدابرب دوا ےس اروا اھ ایکر کب اج یکن اسارخ ےن ںوہنج ےھت یھب

 پس رک ٥صاح تعطلسو تمولقف اےک نان نالسراوکن اخ ارتب ےن اھت انہ ر یر یش رم ایش ییا نہ ھت ی ولع ف ی رش سے یاں تج ارم
 ر فر ہوروا یئکوہادپ یکدیشکس یم نا نالمرارد ہیلفاف دعب ےک سا رام ےکر کر ار کوکل وددزچخ انچ یئکل یخ یک لا وک اح نئ السر ۔اداھچا
 ےک رک ویمن وے ای رد اطا ےہ ھا انچ یکت ساوخرد یکدادعا ےس رس ناطلس ےن ناخن نلالسرا ۔ ئگوہ نسب کپ تفلاخعو تواب

 رانا سر ناله ارضا لپ رد تا صئافشاتشمدنچ دعب ےک تام گاو رک لات دراز اتاق

 ۱ روم لس پل ناخ نالسرادک اکہاھنیب ےن ںوکوانلا بت ید یکم یک ان

 راف لن اخ نالسرارواایلرک حلق واشر یئاو بناج یکدنقرحس م تللاع یک فرکن کرت ن اطلس....:یگر ایف گی کن امن ناسا
 ۱ لوم تاند یک ا یکن انچ کرک

 ہد قرےنرھٹن اطلس۔ یھی رن یک نکہ ق پلقرحذقیب ےس سیہ تیلصا یک اےس ہصق یتا تغیر کے اھھکے نارو
 نو ے ڑوھ۔ ھتر کناف ترم نرم یھ ایکر رقم وک از قمری یکن کہ فور ین نج ی اعملاوبادعب ےک ےن کف

 س یک اطع تمولح اھت یئاھپ اکی یہ یک اوج وک اخ ناسا نب ناخوش یک نا ےنرھچناطلس بت ایر ےک رک مول

 رہ ےک گر ن اخ طظفلددا ںیہ ےک ےل نک ابن ےک وک کلام خش رکےن جید ے نج :امشداب ناخوکل مہ ۵٠ :ناتوک

 - قتل اب درو ار رس تن رر طیکک اپ قیام بقا ما کس اش

 ایآالپ یم کام نار کے رکھی ں وا ےس یک یو کن انوا اک وک کرا تایپ م نات ترک کے نرم رہ ناوک ب ج غا
 مرکی اد یکم فاض لوق فک نفوس لای لار سس جوان انوکا تزول ت تع ابو مرغ کناف کورو ھت

 یر لنگ انا کس درگیر یر چه یک شلیک باقم ےک رک مرغ نک نب نان

 ی نارنج انام کیپ بیس اکے وہ شک آم نواس روا ےک ےس نک ےک لی جن... :یگراتاتروا رگ السرا

 تفت عملیات یر جاوا فو یک کر ےس یھب یر یگاجوکن ا ےن یا ۔ھتات دال دد روا تسدخ یگ وہ تردرضتشوب ےن

 لک ڈٹ ے دعر سب یہ ادیب یکدیشکے دین اراک وول ن اے کر و کسر شرار ناک رنز تاب ددرض یکن اےس لیے

 اکر کش ناخوکب جر چاک وہہن بایماکر یک تشکی کب هنر بدل هستن اي مر اد نود دز تور

 دعب ےک یورک شکر گران تالاب اکیا یم السا کل مع ےئگوہ لاش سی وف کیا گلاب ست نت ت ب الی

 les کا نارکوج روا ےک رک ل وص کنج نلواتر وبران د کبآےہ ناکمرہ وت وہ سٹی 4 رشک بج گن نوش

 ن ناروے اب فرط کروا اب شوش اره < ناتمام تا کن اید ےتد معا ناکل سا بکش لا

 ایک تمد حب ےک تک ل ا ناخدو ما گپ فرط یا راہ ورنقر میر کک اید کدے د تسون اخو کے ںیی رات تاب آپ ہباقتم نام نال

 ےک یوم کن والس رکا ارواب ناپاشروا ی غ انار کج ی روک ولم ( نا یلاو)رجخ ناطلس ....:کنج ےس ںی رات اتروا وچ

 رکج تسلیت تا سرکوب رد یارک ا یز واب روا اوب ےک ےک در ی اپ ہل باق لو را اتوا اروا ےگ ت اقاو

 اروا ےک گاھ کاپ ےک ناوک یلغرافر واکمن ب ایم اک کک وا کی راف رکیک نا ایک تعما ی یلفراقو ورکی ی اک وک اھڑب ۓ ےک



 مدر le ھ۳ نور نار

 (2 0 صسص, رک ل وبقت مالال یک لوت شاف کن اغوا رج اطا یک سا خرد یک یک اتوار ن اطلس ےن
 لدی بلد لینے رر ااھٹا بناکےصحخ ایپ اپ ےک ناخوکا تل قد که مناسبت توس
 رنو جست نا یر نا داد 2. گر نفس برم( خم گیر ٢ یی سج حروف
 وم انام( ناتج یاو )ریدر روات اربع ارپ تمم یک تبوک گنج سٹ ۵۹ف ہم ۔ ایگ آل یی نادم

 “فا یاس اروا ےک ٹنکاےس کش نادم ںاپ جنس یمن ات تفسیر: :تسلگی رج اطلس
 تن اطلسروا نامقر ما نااتج یلاد ۔ایک بق تاکنون صت_ وب تنگ او لس لوح روا ں دت رود یو توک

 َنِط تابا آں یم یب سیم مالساہتاد یئو ہی ای ز ےس کل سا۔ایدرکا ہر ےن فلاخم یر فدب ےس ر کوچ یر ار ناسا
 یری کام ناچ ین تار تسلر مت تسواک کو تے ر مورو سد ے ےک ےک لاماپ ناملسم
 ۔ے مئاقریرفکلکب ےھت ۓوہ سیل اد کم الما ادیب دت تند یا اید تان

 ار بکر اکیا ممی ۳ شورا جو تو تین ایم ناف موز :توم یکن وک
 س ے دے ادا ےس لوراومو کیا ما وک ات اتا ھڑب نقاب فرطیکب ایساو لام ےک تیر کا یت دایزامتارس ںیہ کش وا ںویھتاس

 ا ا اتر ام تفت هاب ا او رر کسی مر سا وچ یتا یی ٹکا ارشروا تک
 اتم یی نفری را کاره نا بت یر یی دبی نر ئی یک تی یر کا
 تو ها مزراوخ نیب ھت ن ہلا ء الع کک ک ںاہی ابد سیم ہضق  لوکرت ران لس قلم اکا ءادوام ےس ہنام زا یک سیب ھا
 : 0 ا ایج ایلرکب الف کن اپ وک

 2 وا اے ا تیک 1 ۷
 هنر لس یار رودکی یب ےتا۔ے آن پہارود نا اھ نا ےن نام قرض ی عاب باہ کارانم

 فازط ایکن اگرنام یقاب ا داش اےک ناد اکل مپ اے یے تبن ے ناار قب ےگ اب کا اھکت سلمی لفراف ۔ایکلمت بج قیا رافب کم
 !ملعا یلاعت هّلاو ایکو رودردواکن اباد نم اراپ ر اہ دج وادا فیت سیم فورا نادم 4 ایا ارج کل بالج باج رق

 تاعقاوو تر الام ےک ںونار مک ی روک از ےک یس اپ الخ افاخ

 و ناشروا باد بحر ےڑب ۔ےت ےہدرکی ارگ چےس فرط یکن یکن یب سرو ت کم ن یی ب ںیہ تمولقرود ےک نک یا نت

 تن تست لار اروا ےس وم روھ دای زات ےک ارمادا چ ےک نک یب لرو کر سن
 رسما بو فری ۶ سه تستر لا ین نور ایا اش یروشہ جٹ یہ م دوی لکو

 ہاشم سارہ ایک ےس داش المرا نک ن گلو ورش داخ نایمرد ےک اش نالا اب ےک اروا اشا ارک وفد یی :ہاش ا رپ
 ےک لوا ےنپا یک نین انچ ات ا رک کی ناش مارب روا ایم م سوک ام ز اکواش ناسا سیم اء یئوہادیپ رے
 ناچ ج سا زا رم یز ےل ےک ےن ضا نین یکتا ارگ زن ےس ےک تا اب ویر تا
 بل میکرو تاب کرمان اکے مج ےک ںیہ دورہ یف: ایدہ ادیپ لاھتشا سیم ںوی روگ لا۔ایدرکل ےک راگ

 (مرم) خر ۷ے مان ےک کر وغیر ہلا فیسکو روا ںیہ ےس کاپ ےس مان ےک دئنبدلاابطت ناشر مم اعو سا...



 مود. مت ھ۵ :

 ب1 کل و رجب ےک لا یکن تب ج زار نیس لاسب < سارعب < لس ...:تم دلا فیس

 9 فست راک ونک اب را یر ترک تسوکروش( نما فیس )باکس بتوان سیم

 رعب ری ایلرک نیرو لا فیسروا دیگ ناتوان کسر شما چاچ ۔ے اک یھ

 مبنا ما: نان یر لاس شا مرقم یآ یاو ے ےک ےک ےس روش نی دلا فیسوکں یخ لے سج وٹ ےس ناتتسودنہ ہاش نااربب

 ےس ایچ ا کے ہاشم ارب قو ےک ہلباقتم اھت سد اوج شاکی زني هک لباس رک را فیس یا
 شٹوہڈ 7 شام ۔ایدرگہلاوت ےک ءاش مکرر فک ںیہ رونے ا یوم تکا ی روش یر لا فیس ےس چو یک ایک اے تللو

 کید لیپ ےس اورد ےک داپ ر ہک اکر کی رش نما فیس او لاو شعب ارج کلمات

 یونس یا اوچ شات نی ہلا العاش نیک یئاھپ اک رپ تموکعیکوخ لب دعب ےک ےک دوش نب دلا فیس ...:تصولع یکن م لاء الع

 ءاعا : 7 ایر ناساشیداب روا حسو یک یت عت او نام رد ےک ناتو دن روا ف زغم وکزو رف یارک ورق روا نو مات

 نیت ایک راکت ارپ ےپ ءاعد تا کت ارپ لاا وم شاخ کے رگ ناسا یکت صولح مت اسےک مات او لالقننسا تیاہن ےن نب دلا

 فرط کرن اطلس تقوا اھ ذب بام یک رم ۔اھڑ ہبلخ اک ان ےکر تن اطلسرواایلر گری یا تا ےک نانا دعب ےک ےس کم

 یارک م ےس ںیہ لاء الع نانچ ےک کا ں وا ےک یا ما ےس يا طب لا تقوا ایزو ےک اتا

 رر اقرار نی ہلا الع سا ورت نالعاسروا یو یئا اب ب کاتن ےک نی لاو ال رک ںی و وتی اطا کت ااو ناوک اطلس

 ۔ یکاطعخ تصولحی کو وو زور یف و راہ ودر گے د تل ا ےن ناطلسرب ےس ریپ ای

 »و لنز تک اتم ست شما کر لر نام مشترک سا ... شم اکن یی دلاءالعرب زر

 روی بم موقت بد ید یف ےکر کر رقم یز توا جلا فیس یئاھب ےناےک کپ زف ےس عی دلاء الف ان

 ےس ناتسددنب اش مارب<رچٹانچایلاولج ےا ےک کب ات طخ ےس ہاش مارجہ ےن ںولاو یز کوہ رنب تساراک یٰنزررواووکزدرف ےس جو یکی راب فرب

 روا ید اس چهار مبادرت هاشم کس کرا ون ی دلا فیس ےن ںی زاد ٹک برق ینزخ رکےن سیب وف

 i ۔ںیہ ےگ ڑپ یواپ اک یج(ایدرکواسو کا رکال جو شےراسایدرکؤاہ ہیددایتوکی زن ےک رک بروز

 هورآ ایل و+ حماس لاله اطاسو تسوک ی یم لاء الع تقو سج نا :یگدیشکس نی دلا باردا عیب دللءالع

 کن نج حسن نب لا باش روا نج دلا ثایخ ںوئیشگے باری روجدالب۔اوہہجوتم بنا یک ت مے ک ںوبوصے وہ ۓس را تاضو سا

 نا لد ےک ںوکولب دوط ام ےس سج کت شادہمگی میک ق وختےک ایاعر۔ایکم اظنت ا اک وقالج ضوبقم ےا ےس یل وخ تی ہت ےن لود نیر

 گلاب جیک

 تاغدا نی دلا ب اہک اید کہ ودر[ ںورشاناھب ککے نیب دلاءاطع ات ےک نئا ےن ںوزادغناردریا ی نی لاءالط

 دن عیب یک ہور لب اش نا تای لا الع ںیہ ےہ درک رات یکمترپ پروا ںیہ ےگ و رادی وند ےک تنلللسپ تموکق نی دلا

 یکی لاء الع ےس قاتا ید کے نل ےک یر افر گیکں وفد ےک کب جرم سی فار وف کس گو نقل خاک ر لاء الع ےل اےک آ

 ادرک ووم طخ کم ےک یا ےک رکن العااکت شلات کا تب نپایعالع ےن نب دلا باہشو نیب ہلا تایفر واتس و

 ٹا ےس ےدارا ےک گج دوخ ےک رک رم ںی وفوراب ود ۔یئگوہادپ تمہ اط تت س لاوکن لامل .:ےلھتورابود اک دلا ءالع

 نفس نزار بر حس گنج نادم خوف لا لر لب بز وغو تخت یک لپ نیا باشن

 ات نار کن نس نیم اس یاھباک ادب ےک یگ یس ےہ رپ ۶ل ور نلج لورا ) کن نیا....٭



 vey مص رل a نورظنتا ات
 ا ا

 سایرطیلووچرکا مپ تمواک تے ساروا ےس ورام ںیہ تمر کا ب ےس ا ن ہلا ب اہشردا نر ملا یی مت ران کل یدک ب
 ا شو یی لایا رکے کجا ارم کت ا ن لاءالع۔ ےک وہ ےک تسرق یک

 ی رس

 تو او نی با ماسال تک حد لا ثا یخ اوبا یادت تاند سیم * ج۵۵۷ یک (روغماشداہ) نیب دللاءالع .تصوکح یک ملا تایبغ
 عم ںوبفا یت نج و یو رسوم دل ر ہلا لعن نار کج اطم ےک تو یکن دلا ال ایپ ےپا سی وک 0 زہری
 لو کک یاد تقاضے سارہ او تو د شی ک بلا تافل نت سي رو توام زر فروا اب درک اکہ کوہ
 ےھت ئے وہنشادرب لو ےن ا ہرے یورپ کیو قلم جا اهر سکه یقابروگوالب فرعت یم یت ےک نیر دلا باہ

 ہل لس کر سی رپ ات یوم لام ماا ےس حرر کت وک یک دلا ثایغ اردد یا لپ یر ر 5 نی ملا تین
 رز کوہ تقوی ون رغ تلو اما یک ار1فعےن ںوج وف ںوفعد ںی ئا ۔ یتا سا سی فی روخ یئاسارخف یورک اح
 ایک ع فتا کس ایم اک نیر دلا ت ایت

 ت ےک س نار زنان نی ۔ایکلر نادر وا ناکہ ےک ا شی رپ نارونشروا نام رک
 هاشم بن یو رف تلودرارچ تیر )هاشور یاس: مرا فرط کروم ذوب در نارونشروا نام کا ےہ سی روصق نا رکا ت

 کو نوع کپپ شا تقم یاماها ملا ایراد رک رو ایر سارا ایام لا کل
 ۳ اپ یادو یف توکل اد اےک کر رتی دلا ب اھت یا توک کین رن یارک ت تے ےس

 ےس ون یک اتر اکی روا ارارب تاک سین زن ل ہادب ےک ےن رک کت یز ےن نک دلا باہ. ےل روہ الاک نی ملا باہش
 20 ایپ روا یکدم سش ک1 ےک عناتتسوردنہ ےن ار ا رب ما این یک کت نطلسو تموکع۔ یابی ڈیز کار کا ےس ی ی آیت
 جد ئ۹ اھت تکیہ اپ اک ( ےہ ونود راد ات یف آ )در سن کلم نام ز لا روج یک کک سرو ال ب ایک ناتو یر یک کار لک
 یم ورش ماکو کک ایم را اکو ال ےک کر وبگردی درک ول کالب یش وف ےس روف الہ وا نامسارخ ےن نیب دلا باہش ںیم
 اھڑپ ہبطخ اک مان ےک نب دلا ث ین یاب ےس رم ےک یدال رشک ایک دتا ند یب رہیگا شوخ بح یا ڈ انب یکے کم اف تشر ارس
 ےہ ی ی وطروا تدش ہرصاح مش لا ۔یدرکح ذرش یں یم ےرصاھح ےن یم ر دلا باہ ب یدل ےس یا ےس یک رر ےۓاچ
 گن اس طاق بصانم ارد ر وا کمو ر رواد هر

 باہش من انچ ایکن اور یم تمدخ یکن ی دلا بابشرگےد تساوشرد :یکن یک رس عمار وا شات لگد... رپ روہ ال
 ۶ نیلا باہشو تا ےس مارا تزک رخ ید لا شرب سبک ی و سا تیم
 اب رش تمض یک

 و هو ور اپ سرت لای لا نا کر ض اپ ہلا تاق ےک دید :یرافر کورش
 رسا ریلی اچ ایت نت دری انچ ںسیماھکں یس ای الو نانیمطا ےسا ےن نب دلا با ہشام وہادیپہرطخے لاوک ورخ
 کیورض درک شک ایم لمد اےس اکر در ض یے نہ دلا اف ایدہ باب وو یف نیم یار لگی وف
 ارور یر آی اکت سولی کن ارمان یاردا

 fa ۱ص نور نیا یر٣ )دوج وم کاپ ے رام بج چ رر رکا یک ۹٥ رر ا )یگان...



 مورخ... مرا e نودلغن اورا

 کوک دل باش اچ اس ًیدڑاگدوہال تقی اپ انجم ات موکحیکن بدلا ت ایم تقو سج ...: اکبر لا تای

 روس بتا ذحتاسےک مانےریمن۔ےاجایکزاب ےس بقلےک ناطلسےھج روا اج اھڑب خاک سر ور نما تمہ
 -ایکت یخ باطخ اک نب دلزحع یھی ئاھب تسنیم ری اد السالا نمادی ںیم اجسام

 رقبا اب لود ای یدو ورن م تمض گن لا تاب چرا سرد نیا با رپ تارہ
 راکت مور اطلس مس تار تو یا ےب با کت ارب ےک رک ترم ںی روا ےک وم ےس ارا نے راپ ےک ےک
 یار ےک کل اح نا ےٹانچاکس رک لب قم کل ا ت ارب روال هر رک سارہ ےس نیر دلا تیغ اھت ات رھیا ےک یول پاد روگ ات

 شیر اش ی یکم ھا ےک نایک جس ایاھڑب مدق فرط یک و ےن ادب ےک ےنرکض تار یدک

 ۔ ئے شیئاو فرط یک یٰلزغ نب دلا باہش روا بناج یہ وکزو رف بدلا تایفدحب ےک ںویہایماکن ا ۔الرک یے اروا ےس وہ ناور فرط

 گرگ سا مار آے نک کک نج ورف وفد ۔ایک میت ےس رخ یکےن رکم ار آن ددنچ رک رز غ ےن نی دلا باش ...::ر صا اکا
 ہار ایلرکورصاھ اک ہلا )و جار شکوہ ہناور ےس یز یم 0 ۵۴ے ری انچ ۔اید ےد معاکی رات ےل ےک داہج ےب ناتو رنج ےس یر دلا ب اھ
 -ہدگراجہلسلس اکی ئل ں وت ۔ایگہ مرکرازاب اکی اڑل۔ یک رکعی ئی اتے ہرا

 تم ایوب اعتدال ید ایم کت کک رک ئاستااکتاب ےن نی دلا باہ ...:تی اک اطخھجت اسےک یار

 رک ادب سیو تی کن لر درد 0 کس اروا یکں ورش یت با اخ
 چ ہے ناف سما پ آ۔ےہ رضاح یل یر تب یار لیک ئاق یا ڈش ہک د باوج ےن اماکن کان ناب علت روال وا

 -ایگر جاد ےس کید درہ زور رکا روم فار ر ھوا ایل رکر وغ نہ دلا باہ چن انچ ٤ےس ا تمت ہوا ب ابا لاب ے ر یم رک

 8 سوز لک نمکی اکبر رام هردو اس ام آس بیک سا ےن نیم باب... یار

 ےک یاس ںی یاری ےک ںوودنچ ۔ اد جیرفت ما اراد ت رک ےک م کم السا اکرام اب یک اروا ل سم

 ےک ت ںاہج ۔ ںی ترص یا س ںوقالزاردرود ےک دنہ سیشوم یکی کس رود هرات یکی ادب

 ۔اھتاوہ کرارا یئالسا یک لیپ ےس سا

 رپ کس اب (تسام) کرک ار یاو فل لپ لئ ما اد ےک ناتسدنج ےہ دنس) ٠:ا ریت یکل اچار
 انچ تک روت سرت مارا تین: تک هنسمکت منو طفل سراب کس نت لا ںی دلا باہ ےس رود کیا ہد

 ےک آلات ےک مالا کا ںی ےس باو جو ی ارطا۔ ںی یک ںی کدر ےس سود کیا ےن بس

 ادرشراذراک دی شن گن نیس 1-از اسم کرو دل با ..:تساگیم السا
 تو کنی دلا ب اہ اید رک ورشات رکا تے نکے نوور کوہ تکو کالم اب ےک کی وغ روا تفتت

 ۔ایدارک هفتاد سا ؟چ لاما ی دلا پ اہک وہ د یری وکی مڈل ایآم ید شپ سایکوم اک حت ںایاب۔اڑپ رگ
 ا ۲ بلا جت ما 9 7

 علف ے وہ ےترکرٹسروا۔ے الاھٹا ےس نایمرد ےک ںوریہشروا لوی رک وح ڈو ہلا باہ تموم ادن ناپ یونس

 )2 رم )چک سادقاد را اھاوہ نٹ تقدب ےک تافد یکن لام الع سن 2 ےہ دلا ایف کیک ےاجاھڑپ حشر یل باک...

 : ےھت ےترکترایذ یکایک ا گز غ ئارکے ایکن ایم یش تاعتاو ےک ۵۴ے نکے نیا نیا.



 ۵۸ نورلننتا جرات

e 

 کروا ب ےس لاچار ورٹچ کاب نک ٹیشدا یکا ککے رت۔اوہہمدص خو ی دلا باہش ےس تسکقسا۔....:دارما ین ر دلا تای
 _ایگغ رکن اتسہدنہ ہرابود ےناؾی ملا باش ۴: دین دلا ث ای بح رخ لپ ۔ےئاجایلم انا عر

 1 بس اب توقع ور چسب برکت خر اکتبر کا اروم یک تار یو
 وی ئاعب ے١ سیم ںوہ ںی ر اتمر وخ کوچ سٹ اید باج ےن نیب دللا باہش ےہ کرن کپ آتم کانو لب "اس نت: ےکر
 رصود کیا ے وہ ےک دنی ہچ روم فی 7ں وود زا اب شاد کتب سج یگ آ تزاجا یکی یاو رم گا ںوہ ترک الا یک ا
 ۱ -اھتایلر کن اداس اکت قا روعے روپ ےن وچ ارد ےہ ےب
 نب دلا باش ںی رک یکی داث ہں شک ںیھتییدرکنیتج یش وف تظافح یکت اماقمدوبعل ئاق ےک یلوس )یر سےئای رد :دارا یگ
 ناد کیل ۔اھتھ تا اکے رکوع ای رد ناماس یئوکت روا اھت اپ یی خور چارلی لار رد یوں کک ترم
 1 تاک اقر اق ےس ادا آ رکنی اپ ددنہ کیا
 - فن ما ےن پو رگکیاےک ناتلہدواورجا لیک

 صد و کیا ےس ماتم روي ا یا تقو ےک تار ےن ایروکی مر نب نئ رض ریما ایگ سیکل وفا اي ب لقب ارو

 اےک رد ایکو مرز انچ - یگدراجارپ تک

 یک غردرشیئا یکن اسمحیانہاج رپ کچ ر

 رکا رگںودنہ ںورار ےس پودنزدنچ یو سر قو کلا کلر 7ك, مرا مال لا کارو
 ۔ایگارام ںیم کار وھت نیم ےئل

 یلاس رپ و مش ٹکا ۔ ایگ یو ہکمساکب اود بغر ےک نیب دلا باہش رب ںولو ےک لار ون ےس کج سا... :تاحف یکن دلا باہش
 و کو ئل ابو اےس یقڑوخ ےن لو انار یک ریزہ کوان ےن دلا بابای ےس
 نرش وج د الی ںیم ناتو نہ وکر یب فخر کشلےہ ادب ےک سا نت تارا یک ناب زا ویکی یل پک تک
 تی ےک وا اکا دیش او ترک خون اسودنہ سی

 ےس رب روکا رو ت تیر رتب خا یب دلا باہشپ ےہ لات ناری ےس ن

 یو نا نامے زن ید ےن نیب ہلا ب

 گری کیلا

a TT TTے ظاھر عب بت یکں وئامل ہی آل پے ےم ےک لاو  
 ( مرم )اما نج زد تشر فرات ایکو مقوا ےک نام < هرکه کلاس یاران کیک راک ژن له روا ےس اد



 مودرصخ مارل ۵۷9 نورظنا ترا

 ۱ ۱ _ےمیعمم
 مرق ےک ںوئاملسمےس دعب ال لا یاد نسف 7 تم ناتودنہ قالب وسر اکں ونارلم ںیم نازتورنہ

 کی رت او ته 1ےن رکفگ نج ےس نب ملا باش چارورتم روژ ڈش یا قبیل وک مس ملت ناتو

 ےن نب دلا باہشوا۔ رج یمرگفا اوس توچجاروکا ارگ اچ رب نت دار ارام ار ار ہار اروھت یشارادرس
 -اھتایکل ناتا ےک عج ووکال کیا

 لاپ ےک ار وھتہہ جار رکے د ماغپ اک الس ا تووہ زق ردا 2( اے وال ترک یک مالساوکا Gl) یی اروھتاپ

 تا آے ا یئوہ بانو اخریا راد بوس ساره

 را برم لوصت وکلا باب وار ]فرق رس سرد ناتمام دی دتیرو

 ےہ آر کوہ کت سد ےس یک تباخ ےک اج آ1ت قو اکر ھم بج ےت لے اوراد آتے رکو رع! ےک راپ کراپ صخر بک وک مت
 لؤامومرو لع ں وچ اررکل گلے ہک ن دک دلا باہش ںی تقو سا ۔ سیب ےک کر رکی یخ اکی ایپ یکم السا کش رو دن ںوماپ

 ےس باہ یرجددوا ےن نیلا باش ےس فرط کیا ایک ورش بق اھت ارل د ےن لار قمار یابی
 یدک ما ایا ےن لی

 نر را و توقف اہ ھت ےک امام ورس اچن و ایگ ر جاہ اتھڑباکں چا یف :رارڈزوا تسلی کں وورنہ

 هم تسلیت کس نزار اگر ورک پ ےس راک قرار لی یاس اردن سرود
 لس میس نیل بابشیرق هم ےک رند رقم یار هم کام /0200- ب۲

 درک ۱

 ۔ایکغخ راکٹ ےک کرت سیم م ئ۸ اٹ رپ تسوککت ےک وفا اک دعب ےنرمےک نرل لع ۰:ا لاء الع نب
 ےن ںوساج یکن و کیا ۔ ایک ورخ ےک ےک ےس اتت کیر نکے آے ن دلا ءال نک یھب ن نوت ات شرق لر ںو نا

 مال نم ےگ اور ی راس گچ چاچ ج کس اور سرد لن ھعتاسوکں وی سد رداء الع یہ دک دریل ور

 تقھ روا ۔ۓ آی اگر کشی رک گنبد یار تست ال لنگ باما یم نام کیا اے دلا
 روا ایا توا اس او لاک وک ان اتارا وکر وچ ٹیم ب ایسا: لاباس اگر کتو یا ےن روف ایک لب ستاد کا
 کج لب اے تم ہے لاتو ج نا

 با ناسا ویو نیرو مس رد نت نا باشد ر دلا ٹانک دا ہاشم زرا اوخروا ی رو
 ےک اروا یھی ٹوہ تسلقںس یہلب اتم ےک ںوکر وک ناطلس یب ےہ اکرام ز سار قاد ری ۔اھتایلرکض قرب سان اپ روا و ارب روا ی کی یاو

 سا نهم زر بس ناب تو یک ولما ف اوط یم ککے رپ اتا رکر یس ںیہ ںیم وصول ما کس
 -اقیرآ تہ وا

 رو ا مالتی ومال اتت نا رکی ےس رنک کدر ضروب کوکو ۹ گد وک ہوا یک کبک.
 سلم
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 رکن تے کس لوک سرو 1 اچ مرک مزیاخ * اش اطلس این نکے داش اطلس“ اخ روزی سلب چا
 حس لول لار وا یک ی سصاحدادیا ے اطخ هاش ناطاس ا بدل و ورم 1 e شاق

 _ایگوہ ضیئاقد وخزکل اک ےس درویاروااسن سٹور موکں وکر روا یک ئاھڑڑ پدر عہرابود ےک کب م و

 24 میخ رم 1 دو دلا ٹایغروا چیک یاو فرط کن و یکے ناکا طخ رحب ےک امالا... نر لا ثایغردا هاش ن اطلس
 زا زوم اک دربش نا ”اید باوج ےن نہ ہلا ثایغ و زوم لی ے ایل ل EN سپ وب عام ےس

 اک اب رم رصد پوچ اب یک. لمس« ی چت

 ۔ےاجاھڈڑپ ہبطخ

 رم رضا اک روا يک داور کس کب ترم 7 فی ئوہادیپ یی ان ےن ساوکءامش اطا ...: ی رم لوکس نیب رلا تین
 یکن ایساب نب ماس نس بسا سا اع لا خفا کپ غلط کا ےس نب دلا این یئوہ رش یر ا لش تاش
 رک دلاتا ایف تو تبار قلاب نک ۲ دلا باہ ش یئاب اک وو نایک اور بناج یکن امارت یج ناک
 6 ملا باش اب سس دلا و سکه دو بدلا تلی آول ییا بناج گور ماترکرام ٹولےک کم ر
 ےس رکن مار و بترموکں وج فردا آ آجا او ےک رک کام تار یر ےس مکن اتسودنہ نب دلا باش اچ - ایی الپ باو ے ناتسورئپ

 _ایگتاب تام زا گاف اھ فر کن امر 7

 وتش کروا یوم ورش تال طخ نایمرد ےک نب دلا! تایغردا اش نلاطلس۔..:یآ کیک سیم نی ملا ث ایغروا ہاش نلاطلس
Aٹایغ اھتات جان کک هوم ار لا ملا ب تار طناب بیو کسب رس اش نا  

 [ 0 - 2 ملا ترای ئل ےس لی یک یر دص هاش اطلس لب اھت اہ ر کور ےس گج روکے سا ہلا
 نیر گو e ملا باہش ورک یا دوا یگوہ سیٹ یھب حر اک 'اٹا اچ روااک کش رطوبت نی ملا
 ۔ایگوہ وان دلا تای وادم ات گج واتس 8 7

 هاش ناطلم- بدل فرط کدو لا مرگ سٹیج و نب /,, _ _ ص7 تیمش ناضل

 هلن تو اوہ ادو رم جاس ےک ںوراوس لیٹ فرصزوا ایگف اچ رک کت سل ںی کج ید یکن ایل. ایگ 7یم نادیمر کوہ عل مے سا یھب
 ۔اوہ اور فرط یکن وجے کس کرک اش ناطاسر کوہ عل ےس تسکق ا یئاھپ اکو اش ناطاس ) نی دلا

 لا نسب دلش اي پل یاب رد ےک نیب ملا یک کار ات نون اش اطلس : هانی ین ملا تای اش ناطاس
 بلا ساز عطا یاد یک رم شر کا اعم یاب کلر تکاب 1
 لا سیم ےہ یلہانپ هرچه نا ابا لس نا تای ےہ سز کاتر ودر او سا اپ سو متال ۳
 متد آ مک مش وا ۱
 ۱ ںوورکےس نیب لا باش یئاھپ ےرہم حا اکن جب ینا ےل ےک ےن رکط بم مترو خاک سرم شن مارو

 ےس نھ وسوبر لا ایگوہ استکم ےس باوج ساوکین لا. :لایرایت ی لا افرا لا
 ریسک اکرم لوس یقه لااید دےد مکے نکل مزراوشکخ داس یا ےن نیلا خود باباش اکا
 زا اپل لا کی رنگ ور هک فک کی اردو دام لا یک افسر مزار
 - مزاوخرکوہ را رپ ےنرکگ جهل تی هاش اس لا ابا



 مرور. مر عا نوری تر
 اک شا باید ات را ؟ با مزاوخ لر ترک آپ مزراوتے بناج ییرسودود یی نوسیرھچپ.....رارفاکن یی دللاءالع

 دیگ یاب کاخ نا

 لیے اطخ ناکرت ےن نب دلاءاطع اچ ہیک تک دداا دم خپ کردا ےس ومر غ اع لشگر گر مرور... یم زراوخ
 ےس کا نو ونک وا مکے ورطخو دقت ےک نیب دلالت سٹلانب توکحارادانپاوکورم پ آکے ہر اذاےایلرکی ریپ لوج
 یک لاو کس ےک طر ایک لب روا رر وتس اخروی ےس قی دلا باھش لر 0
 تتقو ساوکر یا اھت اوہنہناور بئاج یکن اتسودن ئل ےک ےن رکا خوک قرار ران دل بابت شوی... رم
 رله هزپ پا پاک یجرع کر گلد ذس نما باشت 9 رمان کن ار لک اس هسداپ تس مان 0 کا وس تیالو
 f ددال ےن رل گیج ےس مالا ےک رکمھہارف یش وو یٹوہادیپ یمن کیا لر ےس یا یارک یھ مار نا یاب رس
 و غوری تباہ یئاڈدا ینگ آی نادم یک ایکن یردلاباہش ید دادمت یناکک یا یکں دیتا سی شی: دقمایکب م یورک
 ے رک وچار ۔ کک گا ب رک کت سلگ (دزاپ ںایاب روا لایاد) رسو ہنمیم اک مالا رکا ع ےس یتاقتا.. :تسلگلر السا رشت
 رثچ ۔اڑب اھ اراد ایالچ ہزجم ےن ندلا باہش ۔ایاھڑب یھاپ فرط یکن ی لا باہش ےن تدجارراوس یہ کیا ۔ ئی کرک ب لق ےہ
 باش ایر کپ نج ز ےس ےڑونکی ؟ٹوچ تخح یو زاب ےک دلا باہش ےس یک یک اکر اوگےےن توثجار ںا۔ ئگ ٹوک ےگ آتخاد
 لو: بق ات ےن ںاتپچاورچانچ یگوہ تار مم تا ےگ ےل اش ررط کهن کدوم یا اب سد ےس رک یاس نا
 1 ا اے

 ٠ش ہلباقم ےک لو اروکن بدلا باہش نکے اتوہ مولتم ےس یر ا م7 رم)..:دارھت یک تسلقے ںڑلوہچار اگ ن دلا باش
 ۔اھت ایگ کپ ےس ڑوھکروااتاوہ یو ز پاکی ال لا ر ں ولوو روا ۔ ےب ےک ر کیا ےس ردد کپ بت دو کیا یئوہ تسکگہرابدد

 یو« هات ) تار رس لاو و مار شوی هو "تسلیت اتوہ مولعم ےس ید بیو اقا نم
 ِدزاباک نیلا باش ںیم سا۔ںیہ ےگ ھپ دا پارک ایج وہ لیپ ےس ید تاک ی رسوو ات آلت مز لوگو زاپ کس نا اروا

 لمس دن کات و یدعب ےک ید رپ هک رمت اکرم
 ۔(ممرتم)؟ ید ت سکے ن سروا قوت لات ے رام ارے ڑناھکی ئاھاکن ادواار و

 نوونچ ایگ یارو ال ےکارکر اوس لٹ یگپ۔ایگوہ شا ےب ںی علا باہش کا کل نوش اتا ےس مشدحب ےک ےن آل گند دہ ےس گنج ہکرعم
 ہر ممت ک کی۵۸۸ سم یٹزفانچ ۔ےئوہہناور یلارغ وے ق وہ تسرد ساوحو مار ذ بج دعب ےک مایق

 اک چاک ت سکس ا کا دوصق ایک وکاھچ خب باہ یکن اتودنہ ےس یثزف ےن نیدلا باش ھو ..: ا: ےس ءارما
Ulروالور اکسس. اقا نادر اھکت سکے ںونوچار نیدلا باہش یم ساز کس لدب ناجا ںیم ها واچ  

 ےس فک اراک ہروضم ےس ںورڈنامکےن سا نان نت نکرد راک در چاکن اد زا رپ رد رضا دارا
 دار فرط یک و را کت ره ضاع سد هدست یآتس لورم ایک ٭ رواٹپاوہانرکرٹسروااید اکی گاوروکرکش
 اد وله کج ارم لا لعش گه ذس لوبتاچ_ لیکن نیر اپ ردءارماروا ور نکن اه اید باوج ےن نب دلا باہش ےہ

 ےب لاکا. ےک اب کد لاک یر یا نت... ۳۳۲-9 لک تملک ےہ کک! ہک سین کاوس ظفل ےس ںاہی...٭
 ا0 ۔ےہ رگڑ ارو کے اہ یکم اربکہ کد دالعےک سا۔ےہ رکی: زسارپ( ۴۰۴۳ع )نشیب ردیدجدوجوم اپ ےرااہ ہیچ ۔ےہ ےر قر ش ایہ یک یب ۳۴۰

 -ےیرگتداشرب ری( ۳۴۲ل وع ج) لال راج ےہ ےھت وا ۹ ع )دیا ی دی دج ےک نورلخ نار اتدوجوم کاپ ےس



 ددرس م ئشالج ۶۲ ۰ نور یر ات

 E درس ساع SRSA GE SEE عی

 8 1 نی ںواے ہن ہلاکت سکے نوچ جار کتب جلوی انا شرت ردا اتہ ا سار یئگوکن ا ںیم ےل ساس

eبرا ناج ہک ن ارادہ ےس دای ایگ ۲جا 7 ۃدقاو کرت وا یقاقتا ک یادو یک ٤ لو ےن رادرسو سر  

 “ںیم مانو نان پددرکووخ ولوو تواب رف ف اوم سیم اطخ یکن ا پ آں یم دوجوم ےل ےک ےنار کن وخود ںی و اگ رتی اک اشداب ںاہج ںیم ا

 ۔ کت یان ترعلغ یک ازم یو ونشر یار جرد بصتروا۔ید دت زا اکی رضا وکر کش e نی یابی دلا باش

 ۔دایرک نب سنا ےل رشروا ہت تابید نج سم تار یھی وہیئ ایک ایپ شہ نادیم ید آے روا :ماقااکن یدلا باجش

 ےک لوا ی الم اک ت ں اہ دانہ ےک ہتہ تب ر ا ید لا باہ تمایل کس ا ےن لڑا

 زد سو تم لیفان دل ب اہ ناچ ےس آج ےب قات ت وچ ارا کبر ق لرش فرصا برف

 E IE ا تتر ن وز یر کار نارو نا ںیہ دمے ھچک رپ ںوتوج ادرک اکر اچ رکھو زوے رک شرک

 باہ ے ےک آوا ایک تے ےہ ب ل وچار ےس ےگ وہ ہری ے رک ئاشوج ےن ںوراوس نا یہ ےتوہ حت :تسشلقیک لار

 یا سود قیر رکن لںدتچنار۔ یک لب يدب تم لس نوا دیر رب لوراول نی دلا

 سس دا دا سرعت دلاور سی تا هرادرداکتشاتتس نا یا لا

 یاشرا رد ےسا روا اقرار کر لار اوج بی وامام ا رخ لپ یئوہ یئاڑلنزی وخ ی دب تہب ۔ ایک

 دکل یا گے ارب یک تے نیز رکا نیس ررط اراک یاد کیا ےس ےک ےس رکنی تک اےس واو ایگ ایک ںی

 اکڑ م یااکں وینا م نا آپ تم ل اہ چۓ ہدنز کولدنچ < قلم ناچار دیک

 اھت لنا نے اکے ن وہ تنطلاسلاراداکل جارو لقب تم ایک راک حب ےک یلایماکں ا .... اک را

 تن یو دت شیراوجو برقیےک لا شق ےس ےنوہ نر یمجا۔ایکوہ کت ساسان. سایر و وکار

 فردا کیان سوال و شنود فر یکس اوجوکک یب ان ملابتقملغدرگواز اے نرالا باہ ےگ وہ

 ۔ایگا الچ باو

 روت کت یاہو کک یا نیب دلا طق ناتو تہ روگ اتو ےک یاو ر یر غ یت دلا باہش :کیا ن دلا بطقروا ۵ لات

 روا کیا شفا هنر کی دلابطق نام تیاب سامان ۔ نیر ےترکواھچ رب ںورش ےک ناتسودنہ اف ف

 ار س روگ © سران جار اوم ب ایم اک

 شیم رش موت یکی ا اھا دب ےس بس یک ےس افا ےک تواتر تک زایتا سان کیا ٢ں ںؤاہارودنہ راتب ہار. .....:ہچار اکر اپ

 ںوربشنا۔ےھتت ںی ںوتالع ےک یا یو روت مارکت وکالت سل برخی چک نوو دم

 اا ل اش س نورا یول ں ونال شناس را 7یک والس یلدا ںیم

 باب فری وال ن ںیہ دلا باہش د 23دے وہ ےس تست انا مات تین

 ۔ے رک تسوانب ب۲۰۵ سنا رپ یر نور اومد رابط یا هم ایر کرنا ا...

 لک ش یھ دعا ےک ی ایکو شرب یا یاب اره لب یک لا بابش ےن نیلا بذت ات شی رهن کرم 9

 شر ایا تمایل چ یک ےک احا کیمیکل اےس ی لا لق وت یم تت ےک ی ںؤورنہ کتو الت اک ی ایک وک کیل )

 واں وار سم ںیم وواٹارواراوردنچ ماقتم اھت ںیم تمولقےۓ رد ےک یا یک وقس اترنچ ے مک ار رات... کرمان تاق ۵ ام

 ( )۵۸ مور اتم شرف نر تم خوف کد نچ ےب لپ اگه ات کین لب شا ادم مولا یکی ار ةف



 میر متلب ۵۳ نورلغ نیا راج

 تابت السار یئوہ * کن زی رنوخروا تخس یک ئار آف نع ےن ںوج وف ںونود ےہ ہل مہ اکہ لجدوج
 من کن ور ات تست لا را یاب نرود کز را ایا کلام نکا ی رخ ببر دژ ل القت ا
 ۳3 را روا کس کام یقاب ےگ دحتاہ ےک ںوناملس یا "0ے ون ےک ےہ کرار قر گے کس ناچار روت بعدها
 اه يگالچ سبد نفر النا تپ لڈٹنواوسرای ار فی يک لاو سس راتب تام ےک ایم کن دلا باہش

 رم اوہ ہناور ےس یٰزغ ےتوہ ےل راد ایک ےل ےک اچچ رپ ناتسدنہہراب ود ےن نیدلا باہش مٹ: 2 گرایلوگ
 ررظمرپ تعا یکی اھتاس ےک راد کیا و ںی ڈو اچ او رعب ےک ہرصاحح اک ونددنچچ ۔ایلر کر صا اک ا رک نر ر
 ےس فرط ںوراچ ی چ انچ یی امر ہن دب ںی یش نایت گویا الات رکاب فر ریال رک

 یاس نا بابا نر لس بی ریوی رقم اد ادیب مکس تایر بدل
 ایا چک لس اکو ن مافو یرفواراریتو ور ایت روا ترانوکلقطس هدوس اید د مک

 دارو ات الاسلام ..ھت نار کج اکں ونامکرت ناارادزس کیس 9 یاری زا اھتایلرکضق ےناطخ نانامکرق نر پش ٠ دبا

 ظفر وار در بمب گن دلا تای لوما اف نام یلادومس نگ ماس نیلا اہ اگر زا شوید ترک

 اھت یی ےک را اک چپ ےس یا۔ درک شاد شی یمالسا کا مے روا ۔اھڑپ ہیلش اک مان ےک نج لا ٹا یدک تاک

 _ ےک لپ سا کس لو ویکی پ لاعتشا ےس ساوکں ونامکرت

 وکار ارس کی اس اپ  لوقاک رت ںی ٦ے( مزراوخ یلاو )شان لا ال نو ین اکا :ناککت روا سش نی ملا ءالع

 روا اھت لاپ روک ورش یف ایمر د ےک ناروا نابن ا انار ےس د ےس ی لازا اھت بجح کر بغت کک زادد تسدرپ لوقلع ےک نم دلا ما
 E E E یراق زلف

 شابک 1

E یورپ TT 1 ۲ 

 ناگ او لاغری کیا ےن ہاشداپ ےک ںیوکرن 7 ھدا ےس ارو بیت 7 کرد لاء الت چ انچ :لایاورشیر گل وناکرت
 فرطی و شام رگ اوت یر کر وا ردوو ایت اس سرت لس نیش

 ارس ابر تب لوح تو هزار اقا... 0 ےہ رکمیستٹ یم ںوصتودوکر شی اندر موج سا د کیا ناجا نوجا کے ساھ نار لبا م.
 بابت... یگ دتا ےک ںونارلسم یم یاس ی ینج راکت ارم تاہم ۰8( مرت )اتوار شاروا اق کت رم مایا
 ہلکے فرط یکن جلا باہش فنر یلاو ۔ایکع ور هی لاو کسر نقاب کسر وتو قهر هنر رها کس یاد گن دل

 ر یوم یک اي ایا کاج را کد کت Rb لا پل را طےس جار ری ےن را اوج

 کس منا اس دنا زا قاین ملا بقای رک یوم یئاڑکیکدب تہ ایک اتم

 ضرب ےن سننے دنیا بقا کا نو دنیا مرت فرط کت ارم اورہ ےس کلک ام ایم اکے ریت: ےک کیا نی دلا سلق

 نفت هاب اش لطب صرع ےک ای آتا تی اما یئوہ یلایماکوکک ییا نب دلا طے ڑلرکڈ یب فی رت ںوڈودہکض ری د تسا نوک ملا باش حس

 ۱ ۔( ر )یا یاد اد لای

 ناسا روم یک ب۵ لا قراری رپ کس نورانی اروم بس ات هست ادب ات ی...

 لاکا ںی TA تعا یعنی



 مور رح رج 2 نورلقنیاّنراج

 ا تل 7 سس ۶ اب مر ے ےک ےن رکو رص ا
 زوم اات ایلن جدلاواہب ےن ںی ےک نہر ناٹناکب اص: تانا ےتالع یئالسا یل تی ی یورک ورش

 یا یکی وہ یک دل تی نره لا رات زس یگ بار وقت تیزر :تسلقیکں ونامکرت
 جت هر هاو جا بکس لوح ماست

 رنگ اروا۔ یر ها ارحت کنج کاپ سلوک ووا ےک وک ید ےس رس یر کے

 ۔ سر 7 ۳

 ل وم 1 و رر تھ ماسک
 خون لا اب < هند راو سم نگر را تار قاتل
 تارا ديد باورم سا ذس نی ملا تای یکتا دونگ وار و ی تک
 لو سنا یاو 700 روا و اریپ تشاخ نوک ہلا الع ےس ن رہ اپا یب کچ ارفان یی

 _اگۓ اچناھککں یم تالاع ناو کاج

 ےن سنا اکر ایتخا ترخ آر فس ںیہ ےگ اب بہا پآ کوک ےن شپ ن دلا ءالع دعب ےک تاعقاو نا :توم یک نگ لا مع
 ایر ایفا بقلاک ملا العرواانج ئنا رک لبنی اره 0, 1 اینا ردا ناسا

 کج )واش کلم نا نام ددنہ ۔ایکت ستر اب لر واین اگر تموم سا فسا نی لاء الع ...:نلامخو نب
 نیر العاب را کس اےک وہ فورم یم بحر دی مہر خفا ےگ ےل ےس فون هاش لکا ےس ان لاب الع( اھت ایکو
 یگ بدلا غر کد اہ ارز یوم لس نا هر تاچ ۔اید ےئل ےس ی ارگ کن اخودنب شی نامکیکی رت جنر کش یا ےن سان یو
 یلدا دام لس مارتاد تزعےا ےن بدلا یخ یک نس ا وخر یک داریاں بات ےک اھت یارو یوا ہک اب شتسغ

 یمزراوخوت اس تکه لاو یکی اروا ناخ ال اوج لو لورم نشون رعب < اهر یک کر 7ر نر وا نب دلا ثایمغ
 یلاو) کر تن ع کد رک ورش اھ ر یت: ےس نب ہلا العاچنپ ےک لا اھت ایکو قو ےس عناخودنب ےن لاک ایج ےن دلا ثایخ ابد 20
 ےک نورلخ نیا نر اتدوج وم ساپ )9: رگ دروغ کریم جی اناج اکے اب فرط اکسیر بجا (ناقلاط
 رو ۷( ے لقت تارا اد ہر ےس کلو جہ ںاہی یکوہ مولعمےس سن لیہ الع ولی ١پ (٣٣۳ص۳لج )نشا رعب دج
 یک تر قب شاھقا ےس فت ےک ورم ی ر تروس یکی زرو فالخروا ےاج اھ ہبطخاکم ان ےک نب للاثایغ ناطلس ورکا اما وکی کرت 2
 نت اکپ آ اے کپ آہ دم خش تسخیر بیم ےن

 وکن ملا باش یاب سا کاپ شک او کرک رپ یوم هم نما ےس لاک دلا این چاچ ےس ام دنا کن نا یا
 "یی ال گر منا

 ترقی اس لاو بی :شزاس کرج

1 

 ایل نا

 ں اک ۷ خر نیا بری ےک نودمخ ہجر اتدوجوم اپ ےرامہہکج ( مرت )ےھ لان اسکات سا سم باتتل صا... ٭
 تکرار اچ اید دے کپ ںاہ کو موا



 ودرج ملم ھے۵ ۱ نورطظنا را

 ےس ا ےن یک ترتيب روت ے ےک ےن داپ ر دتسگه سان نب لا باہش لم سج ۔یئوہ یئاڑل ایگ آپ ہلباق رکےن
 -ںوہرادربتا ناک پ آکا داوام

 تیغ لاعب ےس اےک کلام ور ےن نب دلا باہش لامر کہ ںی ام ںایاچ حلق هراس... دور اورم
 نصرت ےک ورم لاا کت اتع ممر کو رمو اش کک ب ناخد ءاید ت "تا ما او تم زور ترا ۷ غ تراش وکلا
 ۔ کار سرکه تاک است اروا کول

 ےک رضا ام نے اھڑب مرق فرط کی رک کلام تفاهم اش :ن لاء العرا ن ملا تام

 باتوا ا اھت تست ناسا سفر کر لا اردن شرقی تو نشر شے ناول
 اید دت پات ٹک ے0 ر کراہت اےک ورکس یل وق تعاطا کت سولہ هعیداش قر اکی دید ےن نیلا
 ۲ تب دال روا اتاپ ٢ی وار کر اہ تر امتی کرہش نلو یہ ۔ یہ کیک نہ ہحاق یش وا

 ها رش ےن ںیم انچاکسض لپ ءاش یکے حال سرو ا۔ایکنل ھر شے بناج کیا ےن نب دلاتا ایخ نیدوھج تان اسارخ
 لو یر ے فرط دیو اپ وفود ۔یھیر گے ہلمتےک نب هلا باش گرایا دیگدان مشا 1رچ اک ایا ارواایلرگ تم صح ییا ےک

 لای اپ چک کاب ےس لوی یورک را ٹچ انچ تساھش یک نما هنر شا چن درک غرور ڈا
 ید رگلاوج ےک نب لا باش رقم کیا خش لاک

 ہت کیا راجو برق ےک اتم درب ےن یک اوم ناور ب ها کنم ہلا بابت ےک رک وکنامسارخ ...:ہل پ لول اا
 ار اب تجسم 9 بصقنا ئے ےل یت دلا بابت لین راکو بب ےک < يا یمن سرخ لا

 ےھج ےک اس قید لا روات شارسود گیا بی رھی ای دکن اردو ایر وک و ترا یک

 تافل نبات کلا سنج یک بویر لو شا سن لا پاش
 نی دلا باش یخ انچ ۔ایدرکروبجر ےن 1و روا کور لس رگ تور ب ناعما باہ یاب ےنپا ےن بدلا ثا ا لوداہرہاعم انا
 _ایگالچ لب باب کل انے ناتستِاطمےک میک نر دلاےایفوارکاو 7

 یت اوہ لر نوش کرج کسر نم اي یاس نما سنا ای اب سان لا ب ااش. لاو رش
 رلاور من ےت حروف یلاتسودنہ افق کیان لا |بطق مورد آکا ا مرقم رے کو23۸ ھتاديایریقات ار کن اتسورتب 2 لا

 1 یارو ید ےس د تس وچار ت اق ی سس کیا او لب اتم برس
 TS گرما رو نا لو اد ایرکض قرب

 ۔6ایآٹ ول ب اج یکی زی زن ےک رم الاساور یت لاد ےس یا

 نزن ملا )بیتی اد ےس نام ارق ےک رک ڈی تاماق روا لوکس نام ایپ رو افا تو لک. و گرا

 یخ زوم آب ات اپ ےک ند لاایم ےن( مزاوخ اوز لا ااع تقو سا این اج رکنا راج شک ا وے اےک
 هراپود ود لری بخور تان 7کے ریت ںیہ یکں تن ایزدع ےب شش ناسارخ ےن لا باشم

 ید شوک ا 1ےن نیب لک وام دات راک ام ںیم تا دهد لاو مزراوختسولک

 زیر وب سوی ۵99 لی روار اکی ناک اقرار کم زوکن ا ےن نیب دل بق حس کیا ںی دلا بطق ے ں وتو تار عب ےک ییا کن ہلا باہ .9٭

 ۱ ( مر )۵۹مور لات دشن وکر



 ۵٢ نورظںیاًنراج

 جلا باہش ج ےس ادرک ورشزاب زاسسےس ںوناھکت ےن نیلاءالع ...:زاب زاسھحئ اس ےک ںونامکرت یکن یب د لاء الع
 ن نره دوو رپ ایا رم ےک ملا ایا کش یکل وفاھکت یش غالطا یکی ملل یک 7
 نیر حس ی تابش و ی نا ری کک نتو یو
 -یگدیکا : تیرہ یکے انتم ےک نی لاء العرداا دعو اک یکدم ےن نج دلا ثرایخ اذا ےہ فرط کت اود نانمش  نالیم یار

 روا ءان تشو ج یکم ورخ ےس لار ین سرت کف مو )نا الع نم خ ےک :رضق ورم

 ایگ تہ وکزدرف کیم تمدخ یکن ی دلا تایمحن لاح نام کس گا( اک ی دلاءالع)ہاش بک نی نام دنب یب بیرقیےک در دعا
 ن ہلا تایفولر باغی ررو گپ ج جن انچ ابر ےک ہر صاح کتے یم ودروا ۓاہڑب مدق فرطیکر وہ این ےک کف یت ورم شما ازم لپ ےن نب لاء الخ
 زم کن لار او یه شی تساوخرد ین اےس رد لاء الع ےس یا وت ایک آگ نے گنج رواےرصامج دوا یل ککے فرط یک
 -یکت اقالمے مار تاددت ز کے یا ےن نر دلا اعاد ومقر کو ہر طاح تی ویت پا و ار

 ناب: لو ابا بس لار ملا ایف ایل ترک اقدام :رارف کر اتش روگ
 رو" وان رس محسن ملا باش ر لا ٹاک وھی بس اتم چ ویزیت یو یک اتد ے و ت9

 کام لب ا ر دلا تاغ - ایم تصخر ےکرکٹدعواکےنرک ای

 یک ي ذی ماتر گپ ںی وروایلرکر اتقا تمار

 ند برق رج تسکین لو ن نا ی لا رپ لس ناله سگ پاشی لپ نرم

 رز بس ص2 ز دعب ےک لا یٹوہ ںایئارڈطدع یم یک وج واں ووو ا ر ےک ہرا یر لا الع کک
 ا آں یم ےن اھچت سنا نب لاء الع ےک ید ڈور ڈاک ی ےس دا ےس |

 ہیر کی نب ہلقرکل اگر ہاپ ےرہشکن اھت ےہ رارجھکے ہرصاحم تدش کولوج وار سورس گر ںیم

 با تیا اولی وکی گز ھوا اوہناور ےس نقاط ترنم لود سیم لاء الع)مزراوخیلاو.....:یٹ اک ان یک ردلاءالع
 کن ید درجن وک و ھوا ںوہدوجوم ےل کس دن رتبه سد کرامت فجر قوم سد

uخر سهراب نیس را فینال آر ظن تر ےل رکا اور اکے س یک کارن راہ تب اے ی  

 یی مرار

 ای وصنان- ںولوو تالاب روا کت تاقال ورم کٹ ترک کے مس او و رصاح ...:ی اک انہراپ ود

 تم لس فن شے ںوراوسوس ےک ہناور ےل ےک یل کرس یکن اراوسرارہ نشین انچ اھٹا پناکے ضخرکن یب نب دلاءالع۔ایلرکل و عارف خ

 ۔ایل ٹول کل ناپ ھو ج ےک کرن نہ جی رب تگ بکر ۳

 ےس س کارش ےس نب دلا تای ۔ اھم ایپ اک لاب ےک ی دلا ثایغ ےن عیب لاله کلا. ..:یاو گو یک ی دلاءالع

 اک وک فر م )اپر کر یق ےک رکا فر کوک نم ٹین نص ن نا لاک اود کاب اب گان ملا لو مر ب نس لی رو ارادے ےک

 نکات لاک لی

 نت تار ارد ات فکر ایر تب 0 یک نم نت ...:ہرمتاحم اکت ارہ

 27 رک شناس مزراوخیلاو ےن ںوہئا ےھت رد سک ںومدان ےک ہانی رش کام جے ے راو لات لخت هاش ناس



 مدح. ملم ۵ےے ٠ نورلظى مرا
 ھا وہ 7 4 رے ۳

 ےس مزراوخ ی ادوج کل تک لاو نصر رز کلر کد لو زاده کا ر روا ےے دمج کج کرت ن وردنا تنو

 اد لا ژل لک ےک کر اڑا ں ویتاھپ ںوٰود نا ےن( تارہ یاو )رت یورک حس زاریاوگ تار اورم ابا لااقل

 ی کل ےک کی کت مار لا سو ار تیک زا پلاک لا تی شش صرع... اکو ر

 مکا زا پلا ےن مزراوخ لو ۔یئدرکیینب رس رک( یاو )ےک کی دن ہک انس فرطرپ لیلا رپ لصاف - لوک

 ور و آتاوب بایساکر وا ۔یکہلباقم ےن( ناقاط یلو) کرشن یم نس اد کے ےک یر کت راق اد اغلا سو کیا ےس شیوخ یک نر

 ۔ایگ آب نوک دن ےس اجد ت ےس ا اوہ مدت قے عقاو اوم ذراوخ او ای سی دنز یھب ٹک یے ںیم

 سم رصام اک ارب ہلصاف ےک ںوگ اپ کز اف پلا اھت یگ آم اک م ناقلاط کن حا دب کیا عج وف کس ا ...:یحوئاو یکن ملا باہش
 ای آگیا زاک کاو یک رد لا ب اہے ات هد ںی یر رکا ریپ یکسر مروا تحد ڈرو یہ ت یکی کاور کن ملا ایمن ےھت سو +

 رد کادر بدم کرک ہرصاحع لوط ےن تارج لاو کات اله دارا اکی بار منا ورا مزراوخ یاو ےس تا

 ال ور ست رب دعا هاب ات لا کت ادوات ارم زور ارام منراوت چک

 گر لا تفت ذیل ما لو لاک سا مک ورم هدر هک ےرصاحعےک مزراوروا

 رایو رک وکف رطیکت ارہ ےک کک رنوداراانبا ےن نیم دلا باہش۔ ینگ نک 7

 0 9 - 0 :تموکع یکن دلا باش ت او یک ید لا ثتایمغ

 ہعتاد سا نیم دلا باہشیخ انچ ۔ںیہ کچ ہکر رپ وا یبہ کا یھت ںیہ و تقو سا نی دلا باش یئاھپ اک ا یئاپ تافو ےن یدروا لوک

 دوای کیا فرصص ےن نیر دلا ت ایف یکادا تیز تن عر ےک کرہ طر مخ یکن ی دلا ٹیک ت ارم ایکو ناور فرط یک ارپ کد ےس دا اہ

 لر رایان لا تا بیت کربلا رپ سافت راک

 لدوج وم یکن یب دلا باش ھا اھتایکدرقموکفک رخ نی ھر یمارپ تموکعی کور م تقد ےک ےنوہ ہناور ےس ںوم ےن نیدلا باش ...ہلھ پدر

 ید ےک نل ےک ےن کک [ کب تم ڈک یا ٹپ ٹک اوہ ایپ یی کے رکسل مت درموک مزراوخ یلو) ےس تافد یکن بدلا ایف ھوا

 ای درکشاور تارہھتاس ےک حب تراش مکس لول لی رز کراس ںوگوارتچ را نون راس کرم

 یاب زوف ی وب تیام ناریمذ_ لوج نو د رپ ہلصاق ےک ںیؤکں ید ےس ورم الل ےئل ےک ےٹاقنمرکاپ عالطا یک یت اج یما۔ یک اور ئل

 ےک ہر اک کک ند ہدنپ ایل رکھ رص ای کا ےک آب ق اھت ےن ہوکر م الا گاھپ ےس گن ناریرمرکا اھکت سکی کر تروصنمرخ آپ روا _یئوہ

 ۔ایدرکل دوچواپ ےک ےن کل س کاور وص( هرم لاو ) نکس اوہ راح ےک رک ترور یک روت ابر

 تنا او روا یو تم تاب کوک اک روش بت نامر م زراف اورو دلا باہر عب ےک اوا 5 :تاباظتا یک

 ایدرکر میک اف پلا اھ سارن تم واک کت ارم رق لی ےک تلک اظ اذق ایکو دادا اکے ناج سید ینزرغ تقو سج ےن نی دلا باہش

 ےک اوج ورو سکس درک لا گرما اتار ند دوا نامسارخ کن یکت ین تول یک وال روادوکز و یف وکی روغ نرو

 یاب ام زی کرمان مدل کار طاووس یا انب روک نک رف ساروا تسب اٹک ملا اب
5 5 ۰ ۳2 

 تافل تیغ املا باش بوک اجاق لر ایر کوک خم کی ین لا یی. :ینڑالج یر کلک

 ری ن اتسم ےک رک والوں وکو نا ےک رکن ای ےس نیہ یک او سال رد نوع کس سا ےکارکر ار کوک ادب ےک



 حج سس ۸-2 نورظنا ترا
 ناو ملا بابت کلی کس ٹک لول لا نور رو مست اڈہ بدرب ت رک نک اد ےک ن لا ب اہش ت اعتاد
 ( جیگر یر کفر

 ےس اھت تر کاوہ کیرش سوال و اھت اشداب ناتشلا یش یا نی ملا تای :تایصوصش ادراک لا این
 ۔ سود روا ناسارخ۔ اھت سا او ےہ داکت اقدصدح ےب رواہ رقت وف سننا رک 2 قلم کس لا باد بم ۔اھت ب یی
 امارغا ےک بس ناروا سارک ینا ترور خ بت نوتسر- اتاق« اوہ یب ر ں
 ۔ےورکف اوما ايام هی تس اوج لوم وا سک ا یورک قو دادی اج یی

 زروجوملاب و تقو در ارج ور رستمی توس لا کس یک.
 یواش ۶ے ققارگار تا يدبددکر اے آءاخرو ےک سا بججات اج ای درک پس ےک لورج اتراد تماماےےکر شل اب اک اوات
 ر لا اک تیت اتام م خراف ال ی نرو چرے ر يه هک شام لا راد تما سمت
 سرت لوک زمانی کی اپ کج آب سکس نقاش اقتدار
 ماو لیٹ ےنپا یٗ وع تااسروار ار ش ار اقد تایطعروا فوم سالار ,یئارفا صو یک لم لیا

 بہ زئی ايد ارت سا و ست شرارب نرو ترکی نقض نی بیداد اھت اترکل ام لام و زار
 ( ے تال بنر کب صحت یم بہارط)'' کال بهاذملا یف بصعتملا ر وتم کی ایت د لکا ا کب صعق

 یاد تار :(مزراوخلاو) شکر حب ےک تی لا باب لب یر لو لا یخ :اطخروا نیب دلا باہش
 رول ےس کرا اے کای ر زروال کدے آے دلا بابشکی وہ شیوخ ےل یک ایم
 اکت قو لا ان 2 وم بس امو شک یب اوہ ہناور جل ےک رمی کن اتسودنب بناج یروہ ال ےس رغ نہ ہلا باہشدحب ےک لاک
 یزان پاخاھج اکی ی دلا باہش ی کر رویت ارپ تنو یا ایر رهام را ادب مر فر کت ارج ےن کاکا یتا رک لوا فمن
 کن اسارت نوا تین ایگ ماکس اردت ی دب کیا فرط یک فیت لو ر یر اچ لماس اک نج و+رضامم کت نابعش یئرخ آ ھر قم
 اھ یں یم سورہ لر ناو نت کب روش کی

 و تاضوبتم ےک سا دریغ 9 ناج رج روا اھتر گم با کیا اکر وخناراد سوم لیزخ نی نیب اردد ےک ہر اروا ج لس رخ نم نیم
 ےک کن: تر تہ اپ مارا پا بدو کس راه کات تبت یب اے ی گن قات سگا ب
 SIS اس ایدرکداود اپ ےک رخ ن ناک واں واور ےس ار اچ یکی یر یس ےک آے ال
 گن یکے لت نب نیب ےھ ڑب ےک ؟ےواگن یک اکے ک سم تو سيب هان کد اقا فرم
 ۰ ۔ااراموگب س ناروا

 ٹرک ا” صا وہ یا ا ےس شنا فلت تار درک رد اقای زا پلا ںیم ما :رصاحم کس رس
 لر ورک گرو دریا سو لار یو هنوز

 تہب سس

 نر اپ: ےس ولار وک فی اروا ایکو لوک یہ تنس وتوو یک یس ئم دال دایر لا باہش ن الطا یک ت اعتاد نا :ہلھپ مزراوخ

o و 
 نو ہنر کوک ا ںاہ ارق ی اک



 مودرصح موج ۱ ۵4 تک

 ے ناو مه ها مزون شهرام نرم رکن شک ایاھڑپ مرقق بنا یکم زراوخ تک اد ےک
 3 7 تک ایام کت رلا باکس یر تیلور عرش اد اھ اب زنا لا باش

 ای ورک ےک نر لا بارشوں کے ومر اقروا رحت ی دب یک یز راک ارت یک فا عج نم نسیم سج ایگ امور یا کس ی لر

 دمای رپ باکس نی ملا بابت گرا کا اینو ان ناک رک ر یک شا *نیرج ...:ہنابزاسےس اخ ناک کش یی

 روبان یکب یخ رت لا اطخ ناکہ تم انچ ۔ےاج اھ ون مدقف فرط یر ودالج ںوقالع ےک نیب دللا باہش کا یاکدادمار قو رن یز تیر وا ئل ےک
 تول ےک ےناچب ضوبتم کک امن ارکروھچجورصاحم اک ڈراوخرگن کیم نیب دلا باش ۔ےتڑب بناج یگ

 تمان دلا با ور نی زمرک ے شی رقابت :اطتروا نی هل ب اه

 ۳ لا گپ جاست رب نی دلا باہش ےن ارواایگم ؟قاساک اطخ ناکرت نارود سار گیلا درک توک ناکات بی رت ایک مے نت
 زر زا یدک سینا حب تب ےک سااوہ اٹک جب ےس گنج اریمروا راکس رد دات کلا

 نقاط تام ندرت نا ناب پا دیا نچ ےن ان لا بار 1 لب الا انا نکا

 رپ تاجنے ہعتاو سا لیبر نج ںیہ ناقلاط روکے لپ ےس خل ناقلاط ےک دلا باش... ۔: یہ ےس ءارما یک ملا باب

 لرز بم ترش اسد بایساا لیوا در مات یک قاری وز ین لا باشن نت نچ - مت اچ پن اقلاط

 یب 7لا باش ےل یو ایپ ترانہ نوک یا روا ناکہ ےگ پا ےس ہو یکے اچ کا سس ہک وا دلا باہ لوچ

 e ای درک اور نے کرا 2 اف نیصت

 تنے تھ تک 7 و

 »ترکی ال ۳

 اطلس نانو دنا اب رک امن تست رو افق لر رشت کج کرج کی ملا مهد کن لا با... تو ان ۱

 نفر فر درک[ رورش اتم نام یاس < نام لا یا سره روا ۔ایگو شبا 0 ناتلم تم کم یا باش

 ص00 0 پکے اچ اک بدلا باش ناطلس یب رجنپ فرط لورا
 اوچ ره کس یوم گیر

 ے جو یک نوہرازگراوشو ےک ںوڑاپپ ناروا یا تت:نئایمرد ےک ھ ناروا 9 روہال ںی ںوڑاہپ کون و. :توافب یکم مو ورک

 ہت وج ۔ے هزلاش فیس "عج لاک نر ںی تک نرل علا رک .۔.ٹیج لا رت. 9

 ناامنی لات مت یش نقباطم ےک نام رخ یعاش کام کے ارگ نا ےن کیا اھت نک یا یم اٹ نسنباد مانو اک نام

 2 ےک اکی ا ماکت ال ناتو رقبا
Raia 



 دشت سس ہو مر o كورا
 خر ہک شین فاش جارد الات کے تس اتم ےس ایہ ےس الجو تول یکن ی دلا باہشووجواپ ےک سا اھتایکن یوورکا و: کیا سوقرعکوھک
 تف ےک رک ل تا ںیمآت ڑاہپ روا ی عرت ایر کر تاب دپا ےک کر کوک و چ ناف کت وکی بابت تقوا

 ۰ وہ رض سار رم رگ سا مزار تا

 ںورمکور گورا ناو نا رد شب واک کل وص یتا س یو در وج ا یھب ایخوکی پا نب ھشروہ الرنروگے سا ےن ن دلا
i۔ایکداور ےل ےک ےناھب ےناھچر واپس یک ور وم وقوک 0 کیا م الف ےنپا ےن ا  

 لایک تو سا اروخوو ت اتوم ہن ز لا باش راک و باوج اساکوکک ییا ےن رادرس لو رکھ ,...:تعاطا 7 لو 7
 شٹروہاشیبرقر کوہ عم ےس سا 7ا ےن نی دلا باہش۔یکہش کک یئا ےن کد کوک شون تب ایم شیر تورا عارف بہ کی بان

 هورمون لا باف ی ےھت کر اور ےک < لک درد عفو برم لا ۳ می کر
 7 و وجه ناب ام نم علا باہشیکرکل و٘قتحعاطا

 سادگی رگ وا باید درک لبا نع اک تواب رھپ ےن ںورھکوھکد حب ےک یھیلاو یکن دلا ب اب یار ور مکوھک ۱
 ےب ی رب ست نو لورفته کوک لا باب برم تمبر شود یکںوددنہ بم
 یو مووی ل والا خر واب ےک کہ بترموفرمزاوکر لے ںاہودواایآفرطیکی نزفرگکےن ییاو رکنا ےب اقم ےک اطخ ناکرتے لایش ےک
 اس ںاوڑاھپ ےس ےدارا ےک کج یھب ھکوھ اخر لر درب یوکس یز ھت تم اھت اجاب ےس ےک لورم

 یر لو ال تار نر کی کار آف نیز

 یک ےس( یاو ) ےس وم ےل مالا رک ییا ی دلا بق کپ ۶یہ یکایک اسکی یپناردد ےک گن پی تہ یک و ملوک
 وکں ورھکوھکےن ںونارلس ےگ اھپ رکاھٹا تسلنق ے یرتبا تیاہ۔ ےگ گڑ نکا ناپ نور رم نور لوگو سکس یا

 سیف نوار وان کج ناله دیس لتا نان 1 الاڈرامایاپ نابج
 تشورف ران دا اپ ۶ 7 سہ تسس تا مال وا یب ئول کس مر رک روا رو مای ری تم لا انا گرگ گل
 فن رج یوم یک ی لا باش اھٹارس یھب ن یدوج لورم یلاناد نارود تا ۔ اگر روم کل ورم ےب
 ارزش کا بجر

 فرمت ئے نما با تو یاد ام تخارفے یل یکن اتسدنہ نایغ ٣ بج یت لا... :یرایت یم رر
 نوگےۓ ای ردرواوھکر ےک کم عج ار سج فنا رکی فہ قل تاق کریم اب اچھا( نایاب یکدم دلا اہب روا اوم تاور
 فہ تقدیر میں یم ےنرکر یورک ات داود یھب یر

 میگی دقایق رپ اپ نیرو با ولیم :رافک ےک ہیحارت

 تو تک ےس زاو لب روا ےت الرپ ےزاورد ےک ھگت انب لایک بم میاد ی کا

 ا اکی جیب اکر یک اس ےھت جل اڈراوکی راک شا پاج لی تان اک ما وجے رکی داش ےس یک ی اوج
 0 نو فساد د یر ایی نع سرایی رقد قرف ارا ےن ںوگول ا شل تو یاس لودر تب ترک

 ساق ول مالساو رئاوو ورک ۷لو ب کیا اکن ا لی ند لا باہ ن اطا ۔ے ےب ٹول

 وری یو: اریپ ج کدو لس دید ںی ...:تواخب ها تل

 (مقت) قهر وفا نی لابی کک ھت یر کج ب نات لی. ۵



 مدرج ملم ۵۸۱ : ندرظنیرت

 لور رو کن والس گه قرون شک رام کوک اط ے الابدان

 روا وی ےس ےک یف وکر یکم وتی ابا اھت روگ ں وبون ا ےن فرط کلا باہ )ی دلا عبا... :یلورم لیعارت لب ۱
 دارا نوح لو تماس وا اس

 : گرم او دف راه ما د سم ںورہشیئالسا

 یت یم وارا یاو یف زر تفکر نوا بابل که يا پآ. :تراہش یکن ی دلا باہش

 راد ند لا باہش تقو سز قلا لشکر وا سارش وا یدنہ یخ انچ ےن دبا کناف نا تک ی شو
 ایدہ وکن اپ دد ےن کیا ےس نجم ناروا ےس ]سه یا گچ دیک اھت رقےک وہ اوج ںی یو اقا دی غ
 جردن اد کر لر ہدایکرل توی بیک وو اھتایکی وکی اپزو ےن شے ڑی ڈوددطفایےک یہاش تو ارش

 هل لای ده نامت لے دیک ھت دھڑ زار تنو کا نیہ دلا باہ ےک ر ےک ONE رد اےک یخ

 اوہ اد م ورک لکن اشا تاور ۔ے لمم یت یاوج ایک اص وت یکم ںور اگ دف ناک گل کل ایکد یش مم تاج: اے

 لو مو س لایخےیاک ۵ ںوضحا ےہ فالتخا ںیم ےراپ ےک ںوکنا ےک نیدملاباہش عن اطل .. :؟نوکلا ا ےک نیربلا باش

 روات یک کب راقاووزع اےک ناروا جار اتو تشات ےن نیر دملاباہش ناطلسورایرھکےک سنیاھتایکدیہشپکس ا

 رام لوک تب ذيل اما قفل ھتاالپ تداہش اجرشیکن یدلا باہش ےن فنی مھ ییع ا کے لویی
 قدر یاس ےن ںوج یک ایکو کوس نا یکم گناه نا باشم یکم

 ےک بسروا دہر ضاح نیم تصدخ ین لری اوف تطاس زور کشا مادعب ےک ےن وہ تداہش یکن ملا بابت یم :نز رلاریومیاوخ

 ۔ۓاج یکت ظافن ےس روط لبیک باش زن کت قو لا نب ہن نا ار کک ولے یاش نارات کک بج کے وہ شپ تاب سا بس
 باور ید تار کد پ کتان روان نشت یک فا مس تنش از اچ

 نور فر کراس اش نیک تاج

 ترا رک ناپ سیم ےک لوسالخ یہ اشرککداوہادلازخ و ناوس سا اھتاوہادلرپ لڈنواوسودراجود یش ناز ..:یق بک نر

 ےن ںیریاروا ںورر ریدر کذب شاپ باز بدلا باہشرکے کر کم ا لایخ ی ےن ہری( ادردشز لس اک زو )

 یک ےک کیئا نی دلا بق ںی یگ زوا فو ےک نجایدرکس او ناتسونہوکں بس نا رام زا تستر یر الو نا
 ۔ںیھت نج نامتسودنمہ سیم

 فیااکںونار)سر وا ےتھکر ایج یعدنا سجرداڈپ فارطارگحم نی ےک ںونارلسم ا فسرب تب بسی تیز حرام ار رک.

 خر لس یر لا باپش اتا د م یکے ایی یف یک وک و ارل یک ہہ اک ات ےس رپ ںوڑاپپ ںایسدد ےک نو زفروا باینہیحارق افکرواےھت ےن د

 را متال مس یئاج یئات نامرد گر ات نرو اد یک ملال ی سی نا یم تول

 نور اقلیت دتیاو یکے دہ لتا ےک یلعاساروا تیاور مر ایک نام گپ کز هلال تک نر زیر...
 ۱ ی کت ورا گم بت اچ رسا

 اقلام اک ن ا توما ےہ آوردن ی دب کوت ںی یت ےک ا 2مرات ایی اروا ید مکا کن اچ تر لاک 6ں وع یی...

 لک ںی یہ ید یاس کت یو مت ایک درزا اک نا یشاع نارود ےک فیلر یک مرتب ںیہ ےک اوب رگ کمیک رک

 ۔ےڑاجاھک اناا



 یر تماس اب ےک نی 7 دلا باہشوداز ہری اس یب دلاءاہب کے ت جاب ےن نارع نئ تالا ا نا
 تموم : دلاءاہب ممے لی لایخ ا ١ما یر وو اھت فر یک شی یب ذلا تایخ ن اایم اک وریما کر روا لاری ۶ے اج کدے اج

 و اچ کیا ۔ےدرکہ اوم کشف وا اواخر رکھ ہنسار نیرت بج قیا تا اج یب رب کیض اج ید دن

 نو سا سرم ترا ورک ی نازک جم نہ دلا ثایخرک پل راف ہک اج انرکر ایا تسار کن ارس وکار
 13 ام SS ام 72 تنطاسلار زو .اھتاتاجوکن ایماب ھج ایکد نیب تسار ود ےن ںوی دوم
 رک بس تار یاران رخ تار

 بی تک نام رک تا ےک تور داش ید نا

 زوھ دم رب تواتر یک ا سی لپ ےل ےک لاتا ےک ےزانج یئاش زد دی زد نل عت. .نیف رن یکن ی دلا باہش
 کیپ ام هرم سرت او دل باشم ما نیو ںیوپ نیب زرک
 اوہ نوندم له ناپعشیبوس اب ست یاسر دوا ایگ نت وبات اکن ی دلا باش ںی 1و نابعش صقلا۔ایاٹب ےس اس تاب

 اشرب سٹ ما ندا باا لدا ا یل باش :رادرکک پا

 نا طه فی ھت حرشروا۔ا آل ۲ش راج ددایگا :اشندر اجاق

 نب دلا باش وف تعا یکم قے رم کاتب اچ ی نب زا رف یورک روا ےس ےس رک تطاس کا راروا ور یہ ا
 ۱ اق ذل ی کف ٣ا ےس ےروشم ےک یحضاقرواازتن یئوکداکک لا ےس جات اہ ملا باش لس مک

 ےک ےناج ےرام ےک نیلا باش ھت م الف برقر وا وص کی روتر تہ ملا باش اطلس زور 0نیىدلا جات ....:زور نی ہلا ا
 اک یخ کت نطاسو تمولق یک قرا ایخ ناطاس نج جشن دلا تایخروا۔ایآ نقوش کت سوگ لنز وان ملا خر
 ملات تاچ ید گر کرس یک کم واک یک ینو کز ویلا ن ا ی ر ا شا گو
 گو تاور چپ تالا

 نان اعماق رپ تملک کن ایما وکوت نک ھن ہلا یک اب داز فن نز ملا یخ... نما
 سام اس نکا تیک نسل کت کیا ی سازان لس وی کانماس کز اک نس سو
 سو لا ب اش لا مای اطلس ان کک باتو تے نایاب کاب اڑا باک ادب ےک ےن رم ےک نیب دلا شر ٹو س یم

 دلاءابب ۔ اتم نایاب ساک کلا لک

 ین انس ی اکو اکو ایکو ل ل الم ہنازمت ایگ ڑب پاو بکر اکی ا ےتفر ۃتفر اھت ںی رب ب

 ایک ہاری وکو اک سوک ک رحب ےک دلا

 شنای سس لا مقرر واک روط ےک بان تبیان لار یم یلزخ ہت قو ےک ےک نب دل بابش :لاوریما
 / - ص0 کیو راک اپ تب رک لسع ناروا ت نب دلا ٹایغ ناطاس نب ہت نب دلا



 خود .م شالج تہ نورظنما را

 EE RPE ر ن اج ہبطخ اک ان ےک ہن ب دلا تای

 ماس ن دلا یب ھاو ڈی ف اتا م ےس راب ےک یش تخ چ ےک کیدا کک ایج یم کر رواری روتے را... يک ملا
 ویتس یھب لوفدےک سا نب ر دلا ا داور فرط یک یگیرغت نام اپ ےکرکم ہارف  ی رکن رنک نوم انا

 ےک سا تاکہ لاتا یم سارا ساس نی لا بج اچ اقا دا ما سا ناتو راں دود اے مام نرد لاءاہ بے

 کلپ لپ ےن نیب دلا لال وا نی لاء اطع لود

 ۔ے ےس باد آی باشروا ے آے نل علایق رکن رز کرم ماس نب لا اب نب نیلا لع :لابتح سس زغ اک دلاءالع

 رپ مشورمافتس ندا لالجروا نی ملا العین انچ ےت سی تیام یک ئن ملا ایل )ےک نار ہا بر شش مپ سا یکم اما

 ۔ ےک تپ کوا کورد چ انچ کر زکراوگا چاپ وک وفا وی لار یار رز

 شا لا حس تمام ے بلای و«تنهاسلا و... اساس کس نر جرات ی دلا لال روا نہ لاء الع
 نود کدو لا لار نما الع ےس ار سلیم سفر ناما دی لا

 ساب زهر ملا جات :گنپاکں کت ےن نیلا المرا نہ لاد الع اھو رایت ئل ےک فلنج درو ولاا ھت ےس یک یاش ایپ
 لک ر وادا ھون کہ ا اج یکاطع یھب یم باپ ھا یک رز ےس زازا یاش لیک ور کا کم انب

 ۔یگۓئاج یگد تموکی گی اے وہا یگ

 یز ےن لنا یر ف کت داہش یکن ی دلا باہش ناطاس سیم نام رکت قو ٹیگز ودیا نی دلا خ اتر ھوا ....:یم 1 زور ملا جرات

 کت طاسو تول یک ملا ثانیه رکن لا تای ناطاس اما 8-2 ؟ة سارا لس لا ناز لار یوم تدفاع

 ناشی اقا ایر نور ےک ڈر نے نایاب و سه تماما نی دلا ءا درک درش ان د تو

 یاس لوکس دا ملکی یک زورفا رپ تستر یز زن لاء الا اکس ا ۔ایگوہ لان ااک

 یاس تس اراضی ئالخ اد تبع اپ ےک زدایی لات اتوا کشک

 تیام کس کس ا تعاطا ندرگےت ریا نب دلا جرات... یکتا کس لاک لا اجرا و لا الت
 نیت راد ال اي 0 ید باوج اکی نے قی طے رپ

 یا ایک اور ےس سرت یکی وت یک اوفا ف کت نام بوک تطاس مزو ای نی لا لعاب ےک اروا

 کم کب تہ ےب اکدادمان ےاجت آے راہی دلا تای کر ولما یک اپ ےک ںوکر ںی یف ےس ذو یا نہر دلا ےب اتے روط یخ نارو
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 ےن لا: او کل ور لپ دان کوفته فا فود شوی )اش. کیر

 نی اد ںیم یک رب یر شرک وری نیب دلانا 707 9 نوردع نب کے ج یک لے زور للا ن دلا ناو ہر

 ہت لاج یب وان رک اہ سش ات ےس نیر دلا الغ ےک ےس ٹول تاناکم ےک ںویماب روا ویر ویو ہ عدرش اول ایکوہ

 ےل ےن زو زیا نب دلا جرات ۔ایگک ا اب فر طی نام تاس لوراوس ین ملا ال لپ کاج تل - ملا ءالم لایه

e۔اگں اجالچ نایماب ے نٹ رک تاج اب دنماےھب کی کت ساھشرد یک ا ےن نب دلاءالع اک  

 ۔ت ندرددع نہ٣ ٣ ص٣ نشیریا ےک نودط نہاں راتدوجوم ے دا ندرت نر یک شن لاک ترا 9



 میر روح ...مشرلج 2۸۳ نورظنماترات

 مچ ےن ںوکگول تنے ںیم ںوکرت یب اراشا کے لڑ لق نکلا الع کلا نکا بج ان
 تر نیل لر اچ دو ب او بابساو لام روااڑوھکے لا پروین ملات به رگ باب او لابا نج زوم کاج
 اگل ےن رکتسردوکتااح یئوہ ینگ رای نایمای فر

 طراز 7 اےس قسم ین زو زن لار. :لایتاووشب ر کزودلیا نی دلا ات
 ماظن ر یاش کر نب یل ات ی لا تفکیک رام 1فٹ ءامتف ایک کر ار کوکی رفیق لود اد اھڑ ناک انےک

 اراک تا یکے و رضا یھچے سا ےنزو لیا بلا حا ںی ماری اقا اپ سن لا بام لس فدا
 _ےڑپ در کول ےس تہب ۔یفوہ اپ ترفنح تاب ساوکل مرز مکر ایک روم کے کب طاقتون ےس یف اطاس باقلاروآ تن اش
 را رس تخ کل اا وے ںیوہاگن یک را ی وب توش اتم یا پدر اد الوا گی روح ول
 _ ےگ آن ایساب اپ ےک یئاھب ےک ناروا نب لاء الع

 ان اک جشن بدلا تایمخناطلس یکاھب ےک سا تقو سا اھت ایکس شو تدابش اج ےن روغن ی دلا باہش ناطلس تقو سش :رج دلا تاغ
 ی نت مو و لوکی نه لا الت سل ویا نان سن ملا باشت لات تسب 3 لو نسل
 فرط کت مو کن بدلا تاغدا مارگ یگ آے ھر ہت ند لا ٹ اینچ نچ )ت ٹپ صحت اڑب تہ یاکب میا )یت
 7 دام یر نان نیر شد رم لاک راکوز ور ممے مزراوخواش بج نان ۔ ے شانت لایخ یا یھٹل اوو زد ریفروااھت لا
 هتس نیم لوید اھتاپ ررکر اظ اداري تسب ہنی دلا ثا رال فاع کے کج ےس( مزدا یاو )شیک کب لق
 یمن ناتو رنجو ر لشن ےک نی دلا ثایفن اسارشدحب ےک نیر دلا ب اہک ایت اھچ وہ اتوم ےب رود ےک یت نیر دلا باہ ےس یک اروا
 تساوی

 تل موی ۳*۷ ناضعر هاب فال هریاعم ےن نیہ ملا ای دعا کس تب داہش یکن ی دلا باہش نکل :یزرو فالخ ی بلا ثایمغ
 یاس سرا 2

ESتک ی هو ا 7  

 9 0ف فنا ترک ی

 دف شت ےس پاب م پاش یرادناہچ وا ناضاو دعای ہرکل اوج ےک یا ترا زو نادت نی ملا تا او: رضا شی راپ رد تنطاسلا
 ۔ یک یار کرد فو تا اس اکت یر ےک ینو چ لو یکتا رنک ارز 6

 لرز سکس مشروب هدفون لو داش مزاف یر کت بش کن لا بابت ناطاسوکل زنا تو کک :یرادغ کل یز نما
 نالی ںوہرپتیسوتاسےراہتھچ شی ہلباقم ےکر این درک د باوج ےن دایزذ ناروا ھشیشاق ایل فاع اکدادیاو تیا یتا ےس ںوگوا ناروا اول
 ہا پرے ا راگ ےن ےک ید یاس راہب سب ام ےک ےب ےک نیدلاٹایخ ناطاح
 رک راکت ارم ےک رت سار آلت وان را اچ درک انس لوس ام یر رلا تایم 6 نرک

 دراشا ب فرطگی ابی ی ۲۱۳ لر نقل نکس نورلظن ار جوجومیاپ رام گیتس آر راکت لاک نج راج یکر ھا نا...
 کک ناتسررق نایمرد ےک تارج دوا یک وج اھت طط دبضمیوااڈب تہب کیا نی الم نعم و یک ہوکر ییا ا نام ارت لک کی اپ لین ےہ بلطم رسما
 ( نارلبلا جام ): یھب اھت یھت کش راداکن ارم ک ےتاالع را او ووا



 مرر مارل ۵۸۵ ۱ نورظنتا رج

 تع اطا یکن ملا رای لو نیکو روش اعم لات دای ناروا تری یت نیبا....:تععاطا لٹر با

 شارپ اید بیت تار ہضق وکواش مزراوخودرب رد نیلایکل وبقبدوشماکن ارہاظب ےن لت نیبا۔اہدو روم اک ےن رکلویق

 اوج ںیم ناقلاط وک ماخ کیاےک پاپ ےنپا )“09 راکشر ما روا ںی د ںی بما وک ول ناالاوب رکے کدی وکورمزروگروا نال اط رنروگےم نی دل

 ےک ہک و 7
 ۳ مه

 روا فر تعاطا یکں بروس. کیت نارتاکت رب تس فرطکل یی روق لیکو نب نح ...: ںیہ ناسارثاشمژراوخ

 جک شوٹ ناپ کا اپر زراوخ یک کراس هاش ماد دن نرو ںیہ ےک اکیا اپ
 ۰ وب ونک حس لار نا تنم نگار ےک تعاطاراہکنا یم تضرش گرا. ناسا ناو حر

 سا آں چلو رکےن ہر خو تحفے ترض یکن ملا رای ن اطلس ودا ہا نار ود سئاہکاھٹاہ راترک

 ۔ںیئگ .2 کو اش مزراوخدحب کس لا اپ حس لایطروا یدایک ا لک ب نو جواپ < یا. یا 0 لعنت نم نم

 یتا وہ ناچ یہ درک وخرواایگوہ تاب ساوح ےہ یگیو اش زر اوخربہلصاف ےک ںیوکوج جج ےک ڈک اک کر قر نکیئاط ےس مارت او تز تیا

 یک کاکو اکے یارو یاو یون تاطاس لول ت ایف ن اطلس لط کت اقا نی درک ہاووکں وج وف کو اش مزراوخ تو

 ۔اید چڑ ھعاکےن رکا وسرو لیلوکں وج ارعحزوااکںور یس سادوا

 شور ضاح ت الم اوم ےس اطلس لیدر و نا نت چنل رک اوکل حت نب نج ....لایخاودرشیم ر کلک نیا

 ند وچ ےک یگاودء کد ص تے ٦ش ہرقنل ا دایز ناروا قورت یر سه لک یلاطلس اکا کول مت ںوہاہدرکباتکو طخ

 یر 7 زاهد اٹ رو ےن لت نب نام ار ھت ام ےک رول اءاش مزراوخ

 را اوضاع ںیم تصرف یکن اطاس سج ہک یف یضاق خان ۔اید لپ ےسر شوکیا وا سار ایل کت جوملا رک

 ( نام )بل کلر کل هد تبوک ی اور یکایک راکت ارب یر لا تا ناطلس چن انچ ےس ۶ الام

 ۱ ۔ایدرکی تو داراےک تارہاروبج۔ےہ ہدھڑب فرط یک لو

 نی ون رک رم ےک نیر دلا باہ ناطلسوا مزراوخ تقو سج اھت ایکو ر یتا نٹ دعب ےک تار. عا اکہاش مزراوخ

 "نیر ایک اور ےل ےک ےن رک رک رد جن ولکاش یل یئاھب ےپاروا کب وحتف یل. ید ترک رت دق ںاہی ےک ساوجوک

 ایک رکےن سیف دادا یھ اش زر اوخ سیم تا ۔ۓوہ مئا ےہ رومےک یگ ہلصافےک ںیکوج ےس خا باتس روک روف یمن

الع شم نامید یک باقم توق یم دوش ےن نیم نی تروا کاب ےس دم ترش کہ رسا بج بکس نر
 لالعردا نب لاء

 ا نب کند سجا ہاشم اھخ اد کور ےس دادا ےن الا سیل نا یک گی ضرب یوا ا ھوق م ت مرش یک ل

 ی آرا تروس وک یکی ایم اکر ےک ورم یم

 ہچنانچ ۔یھناکدریگاجددااھتایکا ر ےس دقت اس کس لی روی ست اه هاش مزون نر. گور 2 یک ٹن ھم

 تیر لوط“ تشادہگیکیق وجے راہ وارکل وت تع اطا کریم تک اولھ رواایک تاور کاپ ےک او نین ره مزایا

 نکرد اپ او فرطکت لر مات یلایماکےنواش مز اوخ انچ ۔اید باوج رگ نت رح اگںورکے

 ریپ ناروا ای درک تک چلاو تارہ ےس ایلرکریقوکں وفد نا ےن معمہ تسمه لو وکلا الو نم لاء الع کرک

 اید باج زره نم نر ارگ. اک و رابود ساپ ےک نی نیر وک یب نب یکن بھی )

 ج ۹۷ل عن یا رام.



 موورصح ....گترلچ AAT نورظنا 3
 مسی تا سرب حسرت کج تست حس

 اتع فالو وہ سونی ریما ا ےس فرط ں ورا واک نہ رک تنو یک الاب ںی ر یوم ںایتا اں وا. :ہضق اک اش م زراوخ
 او د علف ےن هاش مزراوخ ای آں پ میس سو سه مرور اپ شم عمار مک امور یر نادر
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 ےک راف ی )نوز جوش اوراق ا :یرافز گی کی روگنلھجس
 مز راوخ ےک رکرایفرککو ناگ آمو بج روا یاو بوک یورو زیر رک دو ی سا نمک نود
 : ای لب مزراونےس رک رقم کام اک یں ےس ف اول رفت يا

 بااج یکن ایما کنی لا ل )اجرا نی او لز زور که یا :لایاورشب ر کز وریا ن ہلا اح
 توا ی رم کے س لایخ یا رواایکرا ا مق ںی و رحب ےک ےضیق رب یلزخ ےن زودلیا ۔ےہ رش لم نایاب ںوفودیب کت دن چت د لاک ر
 کی ڑک روا سشوش ںیم ںوگوانا کت _ فو ساوگل ور روا. راک حس تی ہبطخاکم ا ےک نیب دلا ثایغ ے اجوہ لسئاح ماما لالقتحا٭
 روا یوم لاح یل ایما یم ہی اقتم ےک نی دلا لیوا ا بج انجاب آں یا م ےک ی دلایا توس اب ساده شدم
 نیو شا قپ تسوک داد نم کتیا لول تارک از ملت

 ملال مات یب ملا ء الخ انچ الم اےس نب 7 دلا الع فر فرصت ٹاک کر کش ارود سا 080, ص0
 رک شو یی اقم ےک رکی ات اطا یکی اگرو لیا ےگ واور ےس ے دارا نیس نما بم و
 ی فر آم اک صحاڑباک عج درک پ حر یکرب تیاہقوکں وج وف یک ودیا ےن ںوفدنارواءاکسوہہز بایماک
 ۔ایاگبرام دوا ایک باقمرکٹ یہ ےن زودلبا۔ایکب قت اھت ےن نو

 2م ارج يک سین تسنیم کن ملال الج بکس ادا ملاءالع رش ںیم ںی 1 ۳6لا الجروان دلا الع
 ل )ایج تایل نیت یم نام رکے نہ دلاری تطاس ا مزو ےن زورا ےن بر داف اس نا براي شاد لو وج
 ۱ زر ار چنگ تا زد کسی سا م ن دلا لالجروا نب دلاءالع دب ےک یت ہیلری کں یہ گڑ پداپ آ
 دراز نہار الرواایگلچ نایماب ھتاسےک لام نپل لالج اھ تعاطا کرک

 اڑماپاچوکں نشا اين سال لاماک سج سد 1 تنطاسازو ضمنا زورا
 ان اد لوک بس یوم ںی سوت ایدرک نور رش بالاست یر لب لم یخ

 اکی دلا بابش) فرش زکریا کد اھا ےک ہک یر روا رم سیشن 7 وف کں ویر وفروا ںی رام اء ںوکرخ فی الطا یک ایقاو ناوکز ودیا
 : اچ ]سیامک کلا رم ۴چ یز ودیا یجدعب ےک سا۔ایلرکضیق رپ سئاروااب آڑ ہپ نام کرکے ل ن وراد ملغ

 مت فاصناو لرعروا کولس نستتاس ےگ ایاھرروا۔ایگوہ لا اقہپ نام رک

 اتم اه کا یاں ب
 اکر

 کد

 ںیم تم رخ یکن ہلا لالہ یاب سد زو دا ذس کا یک زنود لا اعرف یکی ا دتر فر. هراپود پل کز وری
 ر ول کہ ۲ے رو ےک 2 ب یر لا فرق وه کلاس لی قید ای

 رتی وکزد ںیم ےن ا۔ایلر کہ صاھم کہ اخت اوم ت ر لبر بجاد دن رو نر یر لئا ےن زودیایاای کوہ نشین یب دلاءالع۔ایلرکضق رب یلڑخ
 تن دلا لاج ےن دا یس ر وم کجا یکں ود د او کس لر ساک 7ر کل ہلا لالہ کی
 لیکن ت رد



 مدورصح. متر ۵۸ے نورلظ مارا

 ش وت ےگ ورکش لوس لا ام یرعف متری دلی ا ےن زوریلبا ۔اھت نیشن لک کت قو کا ںی لاء الع طاری ولف
 فوترکن کی نب علاعالع۔ایدرکل وکں وی یقوس اهن ال اکت سس نو س یار ذ شش بو سن هلالی ودر آل یقه
 ةر اپ ےس ہعلقےک کل صاح علا نس دللاءالع بج روا اید ےد نکلا ےن ودیا چخ انچ کت ساوخرد یکن سا روا اھٹا بناکےس
 ست تم ین ملا تری له هلن نامی یک اور ست تر ین ملا تایم ارت ی رو اید رکود
 اید رک رقد راداکک اش صت ےس ارواای منہ مات او تزعےن نب دلا ایچ انچا ھت کور

 A زوروا اپ

 اینپ ےک نارمق یکی اروا ںی هلک ہڈی وا پ آکا ییج ےک ے رک ی نما لر نما, ال قو سب :توافب یک اع
 اپ تلخ عزراوخرکن کر جیب تنطاسمارم زو یئ انچ ۔ایتووجوم سم نیما گز واک پاب ےک ںولود نا تاس ےک یا یس نایماب دک بع
 ا ۳ لک ررث تم روجوممرع یکت نطلسلارمزو ےن سار ھی ۔اوہہناور ےک ےک ےن رک لھ ی را ریا فالخے زورایا

 _ایلرکو صا اکہ قر وااڑپ ثدلیج ےس ےت اردو انچ یا رمن یک س اوکت تطاس ارزو ابد لاکڈوکں وقار روا ںوییتا ےک عم لا ل المد نہ دلا

 سا یئوہ لصاح توق ئقپ تہب ےس ںاوکتنطلساارزو جر لا ایگ چت ایما ہکوہاہر نیلا لالج دب ےک سا ...:تعحاطا یک ای
 ۔کاہگیب دوا کس درکلاوھےےک سا ںایج ده ےس لوک درد کس لق یک ی چ ارگ ون تع اطعارکز وچ یکم قروه یاب ےن

 ادب کر توت رکن علت شو کوفه سد تسد ید مزراوخ ےن شیٹ

 ار کلن مرکز ت توما ایک راک رک ںی ن ےس یر وق ہرے هاش مر... :مش اه اشمزراوخی نت

 برکت سون کارا هاش مزار تراک کاک ایی ددا ےس ات تلاع ےک ہت هاش مزار ج2 تنگ

 ٠۔ے ںیم اج ےئد تامعنا یک ور هام روا ےگ ولرکل دق تعاطا مقرکا۔ےہ ایگ ید اپ ےک واش مزراوخوکن یس نب روا
 یراقرکی کل ویھتاس ےنپاردا ےل ک وری یٹزرخروااقایگ آگ سلول ند ۓ ےک ںوی ران اتم ت یلاد نوچ ۔یگ یم اج یئد یب اج

 ارگ اپ »دن اے هاش مرا کت ساوخرد یکن اروا یراکیج نور کت ع طے نا مل لوے

 فرط کدو دلا ایف یا یانو لمس ناقلاط تقد سااھڑب فرط یکن اقاطرکوہغراف ےرمرتواش مزراوخ 2 :ےطق رر ناقلاط

 راک ے وسرکنیکں یم اج ید یر یگاج سٹہاوخ بص ںیہ اےک ورک وت تع اطا یر یکایک م ایپ ےن واش مزراوخںاھتاہ رگ نوع

 ےن واش مزراوخ حر ا کت سا خر یکن فکرواای کوہ ںیوب مررکرتا ےس ےڑوھی ا آر ہلباقتم تقو سش نکیل ایگوہ دا آپ کتب ددااید باوج

 لب نت کن ملا مایا اک نی وکاک۔ ایک خ رام وعلی ان راوسروا نیوکاکے کر کر خر کی ھیوکت مولع ن یکارادعب ارور نقاط `
 تارہ رگاپ فاص با وج اش مزراوخ یخ اید باوج رانا ےن بدلا اسضر ای کہ لاطم اکے ن رکےن اوج شے سا ےن واش مڈراوخ ا رپ مب اقم

 ٹولرواورپ تسد کرک ےک ہا مزراوخ ےل سا یک وقت عطا ےن لت نب نسنیرکوج ایکو مایقرہاپ ےک تارجروا۔ایگالچ فرطیک

 ۱ اوہرضام رکے ارو فات یکی دلا تیغ م اتم ادوار سا

 اپ سن دل ایف ناسا یلاد ۔ یکم ام نرفتیم اش زراوخ نات وا یاسا

 یب ورک نت شراب و لو ورد هاش کلاس نکا هنر الرضا ےن ندا ۔اھاوہ ای

 ا اہ بلخ کھانے ہاشم زراو م نادر یکے ہرن کا اولی روا ماہ اکت عطا یکواش مز راوخ س اپ ےک ناجی لاو ےن لت نب نب

 ری نادر اگل نہ ےب ہبطخاک ما ےک سا ریپ تعاطایشا اکو اش مززاوخ ےن نامی اوہ انچ ۔ےئاج

 ےس اإ

 سرا الت لول
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 در رد

 ےن نب دملا ای فوکس سج ۔ یی کت ساوخرد یکر ھا سا ےس نیب دللاثایخ ےن واش مزراوخکا و دایوکن یر اہ... عاص یک

 نی ملا ثایخوور ارت ید رم ےن لر نکن هه اوضاع لد تصدض داش مزراوخب منع اص یضاق ںیم تام ےک ان یک



 نر سا سیم سس اھ اکڑ ڑھڑب مودم رل ۵۸۸ نورلقن اًمراج
 ضا ت افق کے تارہ اید رک ق نزوز کد عاص یاق ےن واش زراوخی کی درجن یاب هتک هر اپ ےک
 ۔ایکر نکی نم نی ھشرکولا

 سن لا تری تير فرین لا لالجروا نیلا ءالعردا ایک یخ سوری تقوی. [گزورلیاروا کیا
 بخند سمی کا یک اورد ص اق ےن نیر دلا یفر نکس رکے اہبزودمیا۔ اج اھڑپ سیم ںوریۂ یطخ اک انے رکا گز ودیا
 کاخ لا اف وری اچ ہیک ادیب ہیش ےس تباسکو طخ ساوکل وکرم ۓاج یکاھد ےل ےک علا باش وا ےئاجاھڑپ
 وکلا نما بقا تسنیم تان اد تساوخرد یکی داز آی تا ےن ودیا بج رک ءاھت کے روا مارو سرکه دراز
 ک09 ٹرینی ر کاور یتا ےن وک وفود ناروا( اھت ن ارم اکن اتسودنہ ےس فر یک روا اھت مالفاکن ی دلا باہش کیسا ) ۳
 _اہررادرخام فوڈ وجواپ ےک ےن وہداز آک یا روا اگل ےن رکےت مدح ات دوخزو دیا

 نازی ارث ا ےن واش مزراوخ یک ساوخرد لورم تم ماش مزواو سن لا شا. یا تراک کا (زوربا) زر
 نون کت در سا ايم لورم آل اچ ےک ےک نیت ےک ملام روا۔ے رک ل وق تع اطا کریم تار یاد ل نہا
 ےک اروا تس حا ےک یکایک بات پیکاروا یورک اح چ دابا ےک کرم ںی 9ے ووتی رکے ریہ رو کرن یک لا بچ ۔ لش
 ود لاک منے یخ اک اش مزراوخ مک جت کلوکن اس یلاوروا ۔ایدرکف وو طخ کمان ےک نیب لا راک رکضعق وای خر راکت اقاعتم

 لر یدک شکاف یی. او نکن
 نرم نی ملال مان دلا باش )سش ناک کن یگشاوکں وراوسراز ا واای درک انے یش اک اےک ہک تست
 یھب ےاج ا درکس ڑ ےب ےس تنطلسو تصوکحوکی اھ دا زاب ےک روا سادات تصور ملا لاک مپ نمک
 یک ا ےن نب دلا لالجر گنا اظوا فرط یک یفزغ ےن یئا۔ےہ زہ ادپ وج فالف ےک و وک کی رنک بینیم نیہ
 ی تیواد فروم الو اس نیش بتا
 شارا ہم ے ےہ کت دو اب ےس نیب دللاہتایمف ےن زور اوہ مولعمی  بجوکک یا ملا بس : ماش مز راوخروا ن ملا ثایغ
 تر نا مارو رک جک زبان کس نی ملا تایر وی کتب تاریک پکس زد دات کیا ھوا ۔اوہ
 یف ایوب ام تضعیف مرمت اطاق اش ذرا رول نم پ اکی د ای فتا.

 : ودر یے ےک کج ےک یک کک رب اروا یک ےس ءاش مزراوخ اطم ےک ےئار لا ےن نی دلا

 روا دیدہ ضقاک کی اہ یخ ایگ آن زن یی 1بحوا یھب ن یش- یم اید مپ زن ےک کیا اچ ...یرازگر کل کیا

 سس سا آرد را کت عقد نا یاسمن لو ايد اپ راد مانکن لای له اہ
 یر نیک رب ےک م رکی ایک ید لاک م ات اکو روا یکایک ااش شتر یطخ مان کلا اف اپ ملی - ےک ژامط وضو خرس
 ہر روکے ہال ںیم ٹولوج ایام اہ تہب وا ایکن اور ںیم تسدخ ین ملا شید الا کت ادوار و اور فرط رب ےس
 ےن نب دلا تاب ےک یا ۔ایکاطع باطخاک اما لک رز روا کتی عفتس اچ لو ورم تس ساکن ملا شید
 _ ےک تم هما ایام ر یک اہ ورور جت تموم نپاو رابود ےسا یل وشب ننسرچنانچایکغ راککتافاضم ےک ں اروا تسب

 ید زا ین ۔اھلالب سم تارج کن واش مزراوخ ںی ےک وام کای یج ےس لکی ت: کرا یک یت نیب نت

 -ےہ یاغت باکس ہی .٭٭



 میس مالم ۵۸9 > نورظنما ترا

 ےگ ےن رکن اتدایذ اک رط حرطسایدرکح درشت ی اعد ےس روف کد اش مذا خرپ یر تا ےک کر باس تار روا یئگ 7 عوف
 نس ےن کا دیت فورس اڑے الخ ”'ںوند نا داش مزراوخ۔ ےک گکتاھقاو ہی وکءاش مزراھخرداایدرکریقوکں ول نا ےن للیت عزہا ین انچ
 نب نو نک رس مک رکن ازاد چپ سر های تخت و نکات لک نیا

 تای اچ مرز روک ت ارپ ںیمرود ےک رن اطلس کر لفک اوہ دایوکپ 1 اید لب تار رله س وکیل وراوسراڑت وو ترظر اچ _ولرکرا نر

 واں ومار نیسان گفت 2 رسد کیا اب ےس تارہ ے ےک لابقتضا لعنت بی تک ار لرظ تو

 ۱ ےگ ]لب رش کا کیت ہادوا ایر ارگ 7 نیا ےن ںوگول ناوق اب درکوہ رانا

 ایدارکن العا کمان ےک دوم ر لا تایغ یکی رایت کدہ اتم روا ےیل کرب ے زادرد ےک داتی رمش ےس بحاص ہا زو لاک نیز نا
 هی سري ورک ولت نما لس ها ارج روا لو ید ناامید رها کش کر
 روالمتپ تازج ےھت شی ناسا رخوج وک ورنروگن ا ےس ےن واش مزراوخ انچ کد حالطاوکواش مزراوخ کور ضاح تایقاو ے کرا ۔ادہن باوج
 رہ وکت رہ رپ دوعےک طایقعا ےن لت ند نیو ۔ایکل مچ تارہ ھتاسےک ج وفرارج سو ےن ںورنروگےک نامسار شرٹ انچایکمھیاک ےن رکورصامم
 گج ناما روا فو دسر ںی اور یک یک رخو ر ھت رہ اب ےک انب نام تیبا شات یکررک مروا وے حر

 ایام لاقت ںیم نامسارخاککل مت نیا نت ارود اے کت ہضتق رپ فارہدوروا گز یاد یکن یر صاومےیل اھت پارک مودایز ےس تردرض

 ۰ * 60 رکل ےےن ںورادر بک اش مڈراوخ سا

 بمون ای ےن نامخ کنز کروا سیم ناتسرطےن یئاھب ےک دون دلا ایف یش واش یلع:..:ہضیق رب نا تر کو اشمزراوخ
 ےن نیب دلا باش اج ۔ایلم ں3 رکا ج ای ےک نی ہلا ب اھت یش ہوکز ورق هوای گا باش اتم زراون بج نیا ادرک نلباڑن اک

 ےنپا رکن ایج ےس نا کلک ھپے اوا ےتاہڑب مدق فرط یکدوپ این ےک رک ضر ناتسربط ےن ہاش مزراوخ رھا یکت اقامت مارتاو تزع

 طور صابر ین نر حر ط یر گنت اکچ وہ رصافماکت ارب کت ت فو اب آف رط یک ت ارب دعب ےک لا ۔ایلرکل اد ںی تموکح رئاد

 : رو رکی کروا ےس یا یلرکر فروا زو بت وفا ےک ہمزو نگ رڈرکن اکے ناچ 1ےک هاشور ی توپ شسٹربش اےس ےناجوہ

 رامسوکں وجربود ےک ها شود روا یورک ار ولے سا یئک اطا یک اھت اد ناوکواش مزراوخن ےس ہیر ذ یک ن یوم ت وقت کلب قم ۔یئوہ اپ

 ک وی19 تاعقاد یی ۔ایذ کرم دشت ےس فرط یارو یورک ےک کر ادرک زو لر کد تروا یکم لشد شی شرک
 ۔ایگ ییا ےک نج ےاطخ ناک رحب ےک ےن رک رپ تارہ سین

 ہل یو وکزومیفردایکررقمرپ تصولعی کت ارہ وکک یک یما ںوصام ادا ےک ےنرکضق رب تار ےنداش مزراوخ.. اروم لا تای

 رایت سه سلام کیر فرا یک ام ےک لار رو لا تان دا تنی ارکان رک

 ۰ ےنپادومان بدلا تایخ تفو نت نيرو کر ما (گتساوفرد کنم دو ملا دی یدکی اس اچ ےب دک ورم رک

 هر وریف سیم 39تا سےک یپلایماکرو ای درکل ےک کر یف گوکں ویئاھپ لووو ےن فکر یا رگل وا رداکم اش اسکس هاش لا
 7. ایدہ ض تاکہ اش زر اوخہپ نامسارخنے روپ ےس ےناج وہ رک وزرای فا

 او نر لادزد نیدلا جات رک نایماب روا ںوموسص امتےک ناسارخ ےن واش مزر اون تو سج ....:ہضبف رس یک اکہ اش مزراوخ

 ناسارا پا ےن زد ں ورک راج سام ان ےریمدوا وع رخ کانتر درک کپ ورک تم کش ےک یکے ہ رہا ےل ےرامتیک
 کت عاطا یہ اش مون ےن سات یھب لن تنطلسلا بان( مالغاکن دلا باہش) نیمکولف م نیکارا ینا ایک + روضه رک وام

 یار لند.



 ۵ نورظی یر

 ساز اش زراوخناچ تے تن سم و
 ادای ملک رضا ون م طق ےن اش مزراوخدحب ےک شے یز ای سار اکر ال رکی اب وکی گز ےن زد ارضا آ

 تی نشت نایت کں رول ےک رو کی دلا لالع سفر اراک اط را 3

 ۔ںیہ سوی اوت اتقاوب اب آور

 ریا را ںی روم ال تف ا ایہ روا ھتاسےک ںوراوسوس چاپ راز کیا رک کک ےس یز غزو قم رومال اک( زور لیبا) زد
 _ےج ںیم ہضیق ےک سا کتاب رو لئاس ہت ) لیعو رواج 1ء نام ہوالع ےک روہ ال ا یت برک ارگ ( ملف 0(
 :تساگرام طی وز یتا نسج یک کویت تا ےک نیب رغ یکم یک کہ ینا چ ۔ای آم کج نادیمر گن وک راوس
 یر ا دے قالادا اهر راس دو ام يا رد + ایر سد وایت بر از

 یار ق روم ال ے زد زر لایک گاھپ رگنکپاتروا

 یاسوج یک و ریو یوکے اھ اب مزق فرط یکن اتسودنہ ےن درع ےک ایم الا. مت اج کو من ملا را
 ںیم ںوج ون بی رت ےک ایا شاپ هرکس لا ما کارا ات کچ وہ لاقت کب رب لا طق ںی ین تقوا ۔ ۓاجوہ سباق ےھت
 -ایگار ام نارود ےک کج درد ایگ درکار ساک ا کیہ رکا امت لات ںی ج وہ کپ

 IS ںیہ ناچ تات وشابات اد کام اھت کام لدا ل اہ زدن ملات

 ایگرھشچزاریش اکت سولی کی رو نی رشالس دب ےک ےنرمہےک ا ۔اھت  آ

 تنطاس یک “ملی وو

 رای ب ناک کو سام ےک مام بانا :بنیلسلس اکں ملی
 . ماس رک تاب ہہ ےس ںاہکے ل سارا سان یمہکے اکےن دیحس ندا ۔ےہ ایگ کرامش لین ٹن دالوا یب تار

 دل لمس اچ یا شر ماسک
 مارال 'ےدالوا یکروسا نا طلای رو طروار وان نادر ل /رف

 روا ماجد خر اش ی یا فی نخ ارج روا ب ام مس قاصدک بر

 ین ی تماما اھ اد سم ںو اپ ےک فن ن الیگروا ےہ ر ںیم لوڑاھپ ےک نااجرج روا ناتسربط نو انا ب ےس تنو

 رش شک تر موکع یک ر اف یکر سکروا الی چپ لان دایگراس باس اکت اح نی السا ےس لفس لات تون م طاس بو روا
 هاب پ تہ املا ایج اگل ےس ںیم لاشروا ب وج برغم ترش لوک مقر کت ساک بر یک
 8 تر تقو سا ایکر ضم ان دریزج ےن ںوہناایکہش لوبق مالسا بہن ن نیل

 کروا ےک ہوس و شامل نیست 2 رییس
 بت دیگ تل



 مور رح ..رگترلج ۵۹۱ نورلظن ات

 نات طال ںی RT اھت اترکا کب لجم نی زین اھت آکر کس قم نا ی بج ےھت ۓوہ سین تن اجرت

 نج دی اشم شوی رپ توک تک کل اہ نم نامل بج اگر ہر طق ناکہ رورو اشیشو سمن رو ےس یرورضانرک کو یو

 رگ اپ کف رس ےس فرط را ےس اھت تر رد تی کش ارج کک تقو سا یکم ہارف یجےفس شوخ یکن انسا ےن بم

 نارخگاکں ا یک وا دا آیا نات دا ھت کک کور ےس ےس وہ لاو اتو بت سبد یی سو

 اهر کل قو نا ےس ید اب دعب ےک تان تسکین ارور سارق ملک ریز ات یا ری
 رام فرز سل رک رت یم ےن کریم لغ بت ےگ نیب رہ شر روا یاب دعب ےک ےک رکھا ناک ےک وہ عج تسولک 2-الع لود
 نج یم سج رود دیر نور فیل ایراد شمال هما کس کرب وی مزو کن اتمر طے لار یک و ےس یوم یکن اتمر
 ابل ا اکبر شوا نیہ لشق دیشر اف بدو بای ایک راک اس تن ار
 یر م شر قلف کب ج کے اچ یب بل ئ0 طرش رکی وہ رپ ےنرکادا عرش الاسرداایلرک وت منا عقرب
 ر ی اھب ےپاواای آر و سٹ اد ے ناتسربل فن واک ریش فوت ۔ ںوہ خواہش یک یش نم ربا ا تنطاس نار ادا یخ

 دلو اء دے کا ۱ ایگ تا

 یے قا سش و وک تی را شتر وفد اچ ۔ ۳۳ 9
 یکن یر سدعب ےک سا ےگ آں یئاو ںونود ےس نانی لپ ید تعا یک ارخےۓاداروا تعاط ا یکن ورم ياد ا آ
 ۳ ری اچ_ یدرک پلو لک یراتت دولت لا ذس تسوکرورغم 6 ذی ار مگراپ شکل کارا رج تسفو

 ے راق ایا لوق عطا نوا شک ےس وز ز ےک راولو کود البر تروا نات کی ٹن اےس شیک یو

 تم راشن اک ای یک روا ایگ من ید نج ای شی ےن ایک اور ےک ےک ےن رک بیچ تاب ہک مسی
 سلم رک ۱ داش کا اکیا لب

 روال بز او و ا ا تم )
 لی نت کک اد د لتا ےس سیمی حر سینا رجروامایدرکن شالج فرط یک وڑاپ وکں ولد رک ںیہ ےک کر اپ کرا
 تک ںوکرت ےن داف نباش ںرط یا ادرک دن یگ یا فرطںوراچ درکار لات ہن شی کت ذاسم یک
 کیا ےل ےک ےیل وروکں کرت ےن یراف ناپاش ریا ۔ 0 7 اف شم ایدد لئاسےس

 ین یک نت مش
 ریون کک ی :تواطب یک ویو

 شنای نا اتم ساروا نک اپ تا ےس اط ن نا قدر لی فر راج ےن ملی 9

 دیار یھگےن یئاشرکا مع ےس فرط واچ یورک درج رکن اور سی یداداےپ رد یکم یاخغ سین اور ںی وف

 یکے کتش اطا یک سوکر کوک را ےن اطاق شیر اب کر ایا نشر ایر ہش نج نواب... ایر ندا

 تب یی کل وقالع یئاپ بس ےک دادا اب اےک لاس طر ش لا ےن ناف جغانچ یک ورش کی ت

 راک راس نکرد پف کر فر کت یم پو رکے یا اے ور اک زا اے راق ورک اتے رباط اراب لک

 برگ رواج دتا سےک یلایصاککس یش ناراق لجن رک کسر اطنمادريور



 مم مت ۵9 نەرلغ ارا

 یک کا ے ایہ ودب ےک یا _الاڈرک ےک کر افر گزرے ا یخ انچ اوہادیپ ره فیس لا اک نی اروارایزا

 یاو ای زا ےہ ردا کے دروس ہاط نی شنادیکےک کد اکا رای زام یئاھب ےب ہدرکیئاپ ے طرشیم نو د نکلا ےن رہ اط نکبللادب عی کت ساوخرد
 0 : 1 ا 6 ےک ر۰

 ری پس رج اطنتشاد بک ی درک او سر ماط نایک کس رم اق رویای ےنپا ےن ایہ دت انچاکےس رکا عدنس یک ی رھی کم یک
 سایر کش اک نیش ریز کلوب سادات لوس ممد ہقیغروا_ایدرگاوردارقب

 ےک رایزامنانچ یحدنابرمھکپ ےلاقم ےک ا ےن راج وت۔ایدرکل تپ ریہ وت ےن ںومالخ ےک ساذحب ےک یارک ایام. :مالغ ےک راپا
 ںایرکر ار کوکبس ناروا سین ناس سیف یہاشر گیر ئگ کاھپ فرط یکم ورد ایس رکن ہل ام مالخ

 حس. تسکین اتر طل ایج وکر ای زاب کی کی اوت کات اجازه یک کیدی تب تاس ےس ایام ےس کےساتھ

 اھت یر کیی راد مالقاکد ایام ںیم کد ہد کا ےساج نب نارو وخ ےک ر کف ر طرب

 ےن رد توگو یک مواک یک ں وی ولعر کوہ الت کای ی آے یم السا کک ا یا ےک ںول واع ولو ی ٢۔ا درک العا اک وتوکھراتوخ ےن ںورنروگ
 دیک هاب پاپ آهک اکشن کی دز نت رک نا ےگ

 مقرر ندادن لمس بس اتم نقاط لاک نیرو ناسا... :شوا نم
 ہناملا اس ےک ایاھر ےن یوا نیب ھت اھت ماع کمان نمی اھت ا ررکتت مول یم ناتسربط تم کا یوا نہ ہیٹ ںیم تیت نیل

 7 ندید دا رم توام اسم ےپاروا۔ برات رپ تواضب رکوہ لدرب تموککن یکارا ےس ا

 لیتر دستم واھ یک کے یک ےب تیاہنوکن اردااھت ایکس روز ام کک ےک ا یوں ا کبر

 یک اشد ست باقم ےک ںوا نک تا0 ےک یک اردا نابلس( نات وص) تموکحن یکارا بج رھپ .....:ہضق اکر ز نب نستان ازتسرہط
 اھت وو رپ اہ وز نره ےک رہے ڑ یک ا ی یوم ایپ ےس ماہ ےس روا او ی یک وا نب ھم اج ےس جو یک ایکس ا ملی و یگام دب

 یکر اغلب ےب ےہ رام عب ےک یا ایل ر کے رپ لم آر وا ے اڑ ہپ لم ہر کل وھتاسےک لئاروا کر کت سجی رب ھتاپ ےک سا ےن بسرکالب لاو
 تپ نات ہوے دپ تفر در ےس( یا )ریز نب نکی اے مرض پا یھی رزاس ےن وو ناریانچ یئوہ تسشونامیلسںاج

 ن رپ ۔ یکر ماہ توکی کک لاس بت ایا تا ارکان یک سو اب کس سارا کای
 روس ےناج ےرام ےک یز

 تک بم ویز ھر اوت لو متولد کناری رم یک یا ین شرط: نیب ےک ن....:ژورطانح

 لوض ۃوکز روارش تے اروند تون ماسک نا ور طاقت ناو نباشد لر ندارد مو کلاس ورت شرطا

 مرا گلاس پند کد بعمل لا ریسک نا ما ها کادو رد کتک
 ایگ شے یا یک ل ر ایکن ریدر ےک رپ واع کد عر ی الس افر فر شغل رک ںوفاسدحب ےک سار کف

 کب س نا ےن یا وت ایکو شبا نوش جا و درگددرواایگوہ لصاح نانیمظااک کک یوکش یرطعا بج :طقر ناتسربط کشرطا

 وي دل ناب کپ ےس ےک ڈرا ےن بس نا ارج تسکین باس نم نتستتق» لا بی تینا ج
 دکل واحد دات ماسک لاو ید تستی( ا ورا لیاقت اع)کولعص نشا انچ ۓ آڑ رب ناتسربط ںیم

 مچ اسب لاط ین ی مک نب یک نک شر طاش یوو...



 مجمل ۱ 2۳ نورلغنتا ترا

 لگو رپ ےک روا نت ورا یک چوا خاتم تست سرکوب ایک لاای تر کرب

 یئانپ تشیپ یک ا مانو بلور وتو »تمام تاودو تملیک ئاروا تاعقاو ےراسب ت :ل کش رطا

 ےک ناماس نب دیعسوکس ار چپ ےھت تصوکعن یار اےک سا کول ید ۔ےت ےک اب یتا اک سا ںیم ںویئاڑٹرادرسےک یب میدروا ترک
 ںیہ ےک او کچ سی تال اح ےک مد ےک امیج یی ٹپ سم ہضف ےک ملیدنلدادر روڈ کا یکت سولحر وا ۔الاڈ رام توی عن لر

 تالاحےک ملشد نار لاس ت اقرب نٹ ارگ روا راف
 نجس ناووش تو نب بارے شی نااھخ اترکو روا یئاتپ شپ یک ں وک ياروا شور طا پورتال ور الاسروا ور تاک مر

 ےہ رر یخو یی اب ےک لا ۔ھت فین ار نامہ کش ےک شیر طا نب نس اھت توہ یم ںوہاشواپ ےک موراشاکس ایت یھب ئاوباکن اس
 نسنئامادایک ادب ےک سا قراره یا اک شیر طا یھب ۔اھت ےس سیم ںوہ شا ےک ماند یھبن امن یک یکایک اع تموت کن ابغا
 رغ شرطان ولا اتے سیم مل ارور ناب اکنون: ناب ارس نکا ای اکرم نایب فسا"

 ۔اھتایکن یی تافاضم ےک لارواداب ا

 ہور یش علم رافسا ےس سم ںویھتتاسےک یک ناکا ںی نہ اھت اک ورادرسےک منو یھب سود ودرگک یا ہوالع ےک ںوگولن ا :رادرہ ید

 دارد تی ون حس ںویھتاسےک عز وادرم۔ ےہ اتاج ایل ھتاس ےک تیعوصت مان اکی کش روا ہیک ینا اکی ا روارواب نج دای ت نک واد
 روا ناتسرط ےن ںور لاس نا ون ایگ لگ ارج اک سواق یکے ولع ت لوو تنو ی ںی ےک ا ےس رش لیٹ ںوہاشداب ےڑب ےک سرا روا نٹ ارع
 کد لار این کت سولی یدادہما سیم نا جن

 ےن ناما ومر ایل ےک فت ےس ھت ےک ہاطو ےن رافصزپ ناسارخ وصدحب ےک نا تموکک اس یک اح توالخ ....: ید روا امام
 برگ اسارت امان بهر لپ اتو ککے ر ناک ایل صح ںیم سا یھب ن یکولع یگادروا۔ایکاڑ نب ےس نا

 - روا ناسارخارامس۔اھت ںیم شاء اروام تموکحراداککں ویناماس نا ےج ےترکراہنااکت ععاطا یکدادب تقفالخراب رد نا مچ ب س ےک نام اسونج نکی
 ےہ ںورڈ تاک نا ےس ھتاہ یھب مو ناتار لک کو وت ینگ لب ہدایز یردنکی کت شالغ بج اھت سی صڈ ےک یا وصرت اوت کلا

 ںاہج ےن لیک ح رط یک و دوم یم ںوقالع یئالس ا ےراس۔ اےس ناما نیا سی ہر ک توق قبا ےئ دام مدقرپ تست ناترط
 ےھت سی ضق ےک یچٹا یھب ےہ روا ےتالعےک ناج رج ہال ناتو کل توس نب ۔ایگوہ فرختو ہل اکن ا ںی وھی
 ٠و یا ےن ںوہنفالچ کس اک افو تموکعیکی ٹا یھب وادب تفالاراد ۔ےوہب نار مجرب ناروا اف ۔اوہ ہرودرود تہب اکی وہ نہ ےس ںی
 ےک یب کای مک ےس رک کس تسکین ا مہوکس یک ہلاک اباد ر ےس ماس اپ تموت ن اشا مک نا اید رک تان اک لی یک

 باقلاےک“ ۵ هللا لوسر دالوال رصعنملا هللا نیدلدیزملا الا ی شر ظا۔اھت الاسپروبشنا ما نام لب... لس
 لار اچ قهر ناجرج یم رهبر طراوت نم نا غار یک ت یاب یگ رک ب طاق ن اے
 ۵ ںیم یھت پر رک سوک ملاک ن سو: یگان نشر از لوکس ناما نبا ن اخماد یکی جی ناغماد ےس نا رج ےن
 ' ۔اڑپاناج ںکیاو ناچ جوک رب کس گنج ب ۓوخروا تخت ایک باقم ےک ر کتار آں و

 ' یدرکی پرگل مع سن نی رپ وقتی ک یا ےن نماد ادب سا ....:تسلنش یک نارق
 یر ےب یئاچنادوا۔یئوہ تسلوکںن یار ق یب یئدڑٹں ا ایم اق ج چ روپ ںی ےس نا روا یک باقم کے ناچ ج ےن یھ انچ

 تی ا لور ل ا رم ۸ ت لاا...



 مح م لج 2۳ نورلتنتا را

 ایگ پدر ل ایپ رک اے

 ا نیرو یار مے تس زہ ےس یکایک ےس ساروا ایگ لچ کاپ ےک یک رقم کارت ےئل 4
 رود تیا یک یک یکی ا وارڈ روب شیش کا یکے سنہ مسا فو با ۔ایکوہہفاضا یھپ یم جرشرو ایئر ڈر دادعت کلی رنج درک
 نس یار لا شرف ؟ےک ےہ ۸دا یکی اھ ڑج ران لر نچ- کت یار کے کلو شی یھ ن یاد نی یکے اجوہ
 ۔اھڑپ ہیطخ اک مان ےک یئاد

 لولعص ن او با یھ ٹاپ عن یھ 9 لول درام ادا پاک صق ویر نیک لاوکن اماس نب :رھریہ تظی 1 ۱
 تسلقوک یل ےن ںوگول نا ںیم سن وہ یئا سم ںوطم تم ے ناھا یکایک اور ےس اراب تاس ےک ر ٹک وف یہ وکی اوو ھر کروا ۵
 کدے د

2 ۳ 

 وا رک ےس شاد و کر ارس سارک لاری بهر جو روا يک رکاب لی

 حد ادخب تا اکس ارگ اهن 0 نان ارت یکے د ناوک ویت ےک یا روا آے یا ےس
 آس ئاو سیم نا ج نیکان تف یھت یہ ر اب یش ناجرج اھت( مالغاکن ینا )ںراف با ۔ے اکہ ۳۰ ل والا ره تا
 ناپ ٹولے ناچ رج ےک کل ادا د ین نا ےن ںیھنآرقرکیک ساوخرد یکن اے معلق اچ 7ئ

 ِ ےک سئادب ےک ےنرم ےک در طا اھت ڈاک یب ےک سارا شو ٠شد ناووشمد نب بار ....:نادوش:د نم باخرص

 ءان ارب ےک یک یک نیک رق تو یم یت ر الاس رپ اروا روھ اک روف یک ارپ کت ھی ںی داب آر تسا روا ناتسربطرپ تاپ ےک رمان
 وہ یلاقرواایکرای رپ ناجرج ےن نادوشہد نب بار سوا ور طا ن: نالا او٢ کاہے نا رج

 رم ان ےک لیکن نے نا ب ۔ایہ اوروکی اور وک جس ےک ںوارو مرار راپ رک یب ےس ناما تک رشد :توص کب خر

 کن ورسرچ روک یک یار آف عصرکل کے رغ بام ابر کس هرات لوله کشت فرطںوراچدداایم ئاقہچ دوسر

 لک انس هاگنی4ب جرم انچایکب قاھت سم یل یم اکس وج ےن باخرم۔اوہ ایپ اتم ۲ے وہ ےک اروا ایک رکن نمی

 خون اپ بارسا وا آر تسارکگ ب نوا ۔یئوہ تسلقوکب ارم ور مرکل کے ہاکی ن جوف یر وچ
 یوم روایی راس وطن نادر يک با مد کس لا۔ایلرک ےل ناجرج ےنروگرخ لپ

 راز

 روگنالچوکی وکرم یک نا ین ازای اماکن نکا بان... لاک« نکا
 تس نام ید لام ہی ےن نیب روس یک آنر ظتروص یکے راکھ ےس ےرصام بج ار ےک ہرا کک د کیا ا یارک رص اک کا ےس

 ےن ناکا ایم اہ وک اخ ارتب ی ںوقالع نا لس لو ءاس- ای چاپ آر تسا ے ےیع اروا ییا غ ےس ےہ راس ایل تمار اکی را ےک ناکام یک

 ایل پان اپ ےک ںویھتاس پان اخار قب چ انچ ۔ایلر کد تپ ںورش ناد راب ددروا یورک رفتم

 ے عوف یبا ےا ےن نا ات از ی مضر مافی ات ساکن نکا وارا راکم کو رقابت
 زاروا اک ں ویو نا ۔فرط نام عمان نیز اچ کاپ ےہ یاد نسا نمت ناسا ید لا

 ےک نا ج ےک کر رق پ ادرس یکن وف مج ا9 ۔ایلرکل اش ںیم ںوبحاصم ناروا یک ز۶ کد اغسا ےس عی نیت رک ھت

 هل( ۱۸ سد ع اکا ر. 0 ۔ےے ر وارا اا... ےک ر 0

 ۔ے ر ن اناا( ۹۸ اش لاکا ) ۰0 ۔ے ر اورلا ےس جب



 ” میورح متر ۵۹۵ نورلف ك بارات

 ۱ ۱ يکي قفس رگ

 نت یاس نا ایت کر رقع تموت یکن اہ جوک اک ب نا وبا یت ںی ناتسر طی اک ب ناکا ںو نا نم سا

 مد باو یکی ا رکو ہوا آر لر کا تو تار زور گیا ۔ یت ورکر ق م ناک نیس سیم نئاجرج ےس  گربش کلش ورا

 رک ارز لس ترا اراک نم نبا ےس یا ا ورکی ایم اواو رطا نیب ئی ) یو لعن لات یوم قاب شم لود

 _ایاھٹبرپ یک کت فالخر وا یکت جہ گوہر ضاح ےن ںوکول نآ۔ایلاوبوکں ورالاسپس ند

 ےس دھن نج رر افسارچناتچایلاداجردا جیت رک کت اقاو ری کی ورش یب راقروا ۔ایانب رادرسوک ہیر مین فا ےن یا. :یشرف نم ی
 ناکام ۔ایک ا وز کس رک اور رگےک سادوقا ناچ ج ےہ رشم ا یوم اور فرطیکل پا ےک رک اح تزاجا
 ا رب کای اچ ب ناج ج ےس نات یک کرام سیم فوت یخ یک اوکی اک نب

 هان ایر شرق معرف السی اکل ار وا شورا نا نرود شیب شب ترک ن یکے سا یھب اروا ایگنلچ اترکب ق اھت کک
 ٠ ۰ این تک اماکن اتمربطالیکارافسا

 توکو راد ےک اسب ره ره اروا ادرک اع چ ی ناہ ج وف یم ےن | 1 ا اتر

 ذس نا تست انسا دعب ےک کن :یرنوووا تگ ایکہ بام ےن رافغسا ںاہج اٹول فرط یکن اتسربطناکا ام دعب ےک ساایلرکل وی

 2ی ناچ “س7 رک نت ےن ناکام ور اغار حب ےک کرج ب روا تای بام اکن اتسربط

 دل یر تم تسویه اس ریس چو تافو یک 2 اپ

 کوس ریال تفاوت سس نا نیر... روا درب نت
 ےن ناجرج یلادرافسا ےس بیغرت یک اد نس انچ ۔ ایم کاپ تذکر گری اش . یون ریش
 ای رکی یارو کی ئاھڑب پ ناترطےن لا درک رر لاس پاک پارک باس لشکر جواز نوار

 تمایل ون ےس اھت قئاس ےک سا واورم یک نامی افا تنو ی ....:ہض رم تر اکر فسا

 هما ےک ساریخمییئاد مح اق نب نیتی 2 م ب یک ہر یغو غرکر وذ قہ ا۷ ناز وزقرحب لا انس سای سر هد رافسا

 ےن گاد نسر وا ناکات ایئر کل اش سیم تموک ئاد ےس ایوان اہ ےک کرب ناتسر وہ دمے ساےنرافسا بج فان اھت تاس

 ایگ راب یاد نوا ایک ایبک ایک ت سک ناکا وزیر سنا هری ماچ دراز براخسا

 ےس ی دت کمال کن سی اما ارگ ٠یئاد نت لا یکن ایج ہجو کت سل :ناردنسرر

 یک یکن اکا دواوکش پر طا نب نس وبا ےاب ےک یاد نیتی کی کہ روم ںیم سی آ ےن ںوہنا یھی حر رزگراوگانوکم اد تاب ہی مک

 نافماد ساپ ےک لوط ۔ایالب ےس ناغمادوکن اردنسررنپ ےس ےناہب ےک داد چن انچ ےس اچ اکر ر توک( ںوم اب ےک داوم )© نادر

 ۔الاڈ اس فرسایش چک مگه هنر الاسےرصود اسد نسب ارت اور تب چاچ ۔اھت ںیم

 اش پساو لب کان زمان نرمی

 ناک ردا یاو نرس موت ور یک ےس ر انما بھ ہک ت اہ چ رک تت اک اشر اکو... :توم یکی او نح

 نارا )ںی کرے لصاقاک فورا ن ا نایسردد ےک یک رها یا مش کیک ات ا0 جبر نب ا ....0

 4 ووا اش کار دتا لب ےہ یھت تراش یم تایفولاب یئاولایج ۔ے یر ناساو اهر لاک را. 6و



 ۱ ےک مرج ۱ ھ۷ نورظ ار اج
 سی ےک مکر کوچ یر کروا ا ناو نیو رکے ےس فسا داراب ادن ن کیک اب ناکا ےس وہ ےس مک ایہ کوچ
 ہموار اتا وک ایس اکل ےن رکی ارل تحتم ےک موکت یک ابا نب دیم روا الالب لیٹ ےٹبوص ےک نا ردا ناتسربط ےک کہ طق ےھت
 یکے ی رد یورو سراسر ارکان اکی ولع له ھ راغفساایکررقتموکں انج بحاص ماربہ نت در سد یا
 کت اہم :رکدیقرو اد راہ روایلر کر کوکب س نا ےن رافساورای آتا سےک پدرگیولع نپارفمڈیا۔ایداورکحاکن کل ا لیم ےنار گۓ ڑب
 بج کک ت لاپ ای درہ تروا اید چا اج رواایلرکر قر گوکب س نا ےن رافسا تاب ؟ ںی مد قا سےک ایا تاوہ ارم یئاھب اکدیعس بج ہک
 ۔ایکرکد ےن مہ ایج ےھت ناجا دہاپ دھتاسےک سا یکی اپ گم یئاھپ کدیعس

 ےک ید لا میسر تیکه اپ ترم حلق فر ہتسار ےک ےردعب ےک ےنوہ ےک ںوربش نا... :ہضخیفاکرافسارپ توما
 یکے ٹر سی وم لفوکل ایعو لایه ترک رد روا یر ال یک واک یک و زق رکاب تاس وک ا س راغسا۔اھت ییہ

 کیا ےس ےناہب ےک ےنرکت صدخ روا ۔اید کل مم تومرعلفوکل ایعو لا پا ےنرافساریمانچ ۔ایلرکر وطنمےسا ےن منہ ایسود ےد تزاجا
 ارگ ملترواا درب لار سیل ےن ںوگولنارمدا۔ایدرکو تا اوال لو

 ےا ےن رافسا۔یکتساوقرد یکن سا ےن ناو رب سا۔اید لاڈ کر ایم ےس انسا کرک
 دنچ ےپا ےس “ے دن” ےن رافسا۔یکم اھت کور ےن( ناز یلو) رفت بھی اھڑب فرط یکن انس وا اھکر لاحب پ ترمواک کل اردن
 092 ایلرکرایت رپ تساوخرد یکن کلر کے دستان اپ ےک ر کبر شف گه سل قم
 بیدگل کلک رک ڈو اابداکو درک

 اوہ یک رات دون ےک م مق تا ےک لاقاپ موج ایک ڑب لاد اکر اغا ےس تاع فروا ںوییایماک لک ۵ نا....:توانب لرافسا
 روا ناماس نئاروا ات نفی قو تاک نسب ات ایل« اب ےس ناماس دیس هاچ لک شاد
 سین اهر ںی وف ےک ےک ےس کے وک سا ےک کر رقم کش یماوکل الا بج رخ نب نوراپ ےن رزتقم فیلخ۔ اوہ ایک شا ئل ےک ےنڑلے فیلخ
 ۱ -ایلرکیزرواایگلباقماکن ا ےےرامفسا

 ےن اج ج کم فرطم ذو ےک رافسا۔اوہہناور ےل ےک ےن رکگ نج ےس فسا تسلیت نئاماس نا بت نا کاش ےک ااا
 نا فا یقین ےن رافسارچغ انچ ولرک ےس یارک سد زای ور زئوکت ھی وروااق آپا ںیہ اے ناما نہاریک دو روم ےس ا

 ات ای اط تاچ یر سونا نلااس نا سا یاس ۔یکت ساوخرد یکے ناچ شچئاو روا ےک ہناور یم تمدخ یکن اماس
 روسو ارش نا ےک راسا ۔وہہن فرحت یش جگ رذ ےس تعاطاددنت آراغسادوا ۓاجاھج ٹپ ہبلخاکم ان ےریمرکا یگ نئاو سطر ش ا نام اس یبا
 ۔یئ سیم سی روال

 روز نرو سرما یر ب ےس ر اب ےک گن سا... دا
 درام بع اس رط رطب روا یوم کت ن زیپ لوکول ناےس سننا درکرر میم شد رپ نا

 رت فرم ٹی وکااعرد ےس شا ۔اھت ایگ ڑب ےس دع ملاکر افسا۔اھترڈناھکاکرافسا از وادم :یگدیشکا کاو دمروارافسا
 وہ ناور وے ونادر وادم ایکن اور شاپ ےک نیب رذ7 مکا نار کے د ما کت عاطا یب اوکع نوادرم ےن یاں
 زاها کس رم واچ یر گر او تاپ کر فسا ایگ ر ےس جو کس آل یہ ےس یف تا سےک الماس

 لب تیس او وادم هراس فرط ی 6 واورم اےک رڈاراٹساچ انچ اھت یر ں٢ فرط ہر زو کیا ید رکی تین ںورژنامگ

 ر۷٠ شاد خ لاک آرام یھ[ ےس ملا: ناریض نج ںاہی ...9 دون انک اردنس 0



 2700 یراحی سا مود متلب ۵۹ے نورظںءاّتراج

 -ایدراھب اب ہم اقم ےک راغسا ےس ازوا ےک ایتادیہ سی نار طبی اکن یب نا م ال چ فرطیکےۓ یک

 کت وملف تار ےک ےس درک ایگ یک تسب رک اب ےس ناک رافسااھڑب فرط کر اساس رز سگ نا ات... کر فسا

 الا کوتاه لوس شک سا سود کن ترا او تا کس ساز ایگ شاور فرط
 ا لا کل ور الاسچناروا کت اتال ےس نا ےن رافسا ال اب ےک راقساوکرڑ تاکو رای کیا نپاروا۔اھڑب فر )طرف واورم کو 73

 درک واں نا فداکار ےن ںوکول نام انچاھتاید ڈوب تا اکس ا ےن ںوہنج

 عاد رم ےک کر افر گوکزافسا ےنرناکۓ وہ یکے داد مکا ٹو مدعب ےک سا۔یئوہ وخدم ےس وکر اتا ےہ لس رٹی ...: لاکرافسا

 لس داد ر اچایکف التخا ےس عو یکب حرف رکےک رافسا ےس سا لوس چ اتکر رق شے رے ا ےس واورم اما اب ےک
 اب آف وا فرط کے ررواایدرکل ور افسا

 ۔ےئاھڑڑب ھجتاہ ےپ باوجو فارطا ے لا یر کک ےن وادم رحب ےک ها باب ےک راسا ۱ :تسوع یک دام

 و ت وک مب تسوکحل قت سا مرق ےک ںاایلرک یز ے رکو دعب ےک رپ 9د اب روا ایفا ناسا, ٹو رو ود روک ارج ےن ر نورت

 Ese رپ لصاف بوش دیسک دن اجرا وفےک سا۔انہپ جات اش تک ےن وس. یئگاس غامداوہ کریک

 ۱ ۱ کر بحاصروا

 مک تام قلم اکران اتم ےک رافساوکن اکام ارم بک هوا پ ۰... رپ ناتتنرطاک وام

 مچل ےس ساره ناجا نمره مت القا میت تدطاسو تموم ےک واورم ےس سا ۔ایگ لاڈرام وکرافسا
 سارق ادب کارو یر تسویه نت اراک اھ روااک رک پاتم ناک کام

 ابر وان کا فرط ایکن اجرج و غراف ےس ناتسرط ال٠ اھشواریلد تیا مس قلوب... :ہطق رب ناچ ج اک واورم

 ی فوت ول با ایفا ےک یا ۔ایدانہ ما اکو لا چک رضا دوا رمی انچ ۔ایگگ اھچ یھب

 -ایگوہضقاکح وادرمرپ ںوریش ات نا فر تفکر یئگوہ تسکین اف صا لو ۔ام

 و: 0 7 اپ سرپل اشن ےن ناکا... :یرپس یک ٢

 ےک یا ےس آف ولرو ایش رکا یکساں وود ۔ کدے د تسول ں ونود اے مکا قلاوبار دب فرط ک ارم رب عمل فزوا یشن اپ

 : ۔ایگ لاو ناسارفتساوخ ان لداب ۔ایاگد رام وک ا یجےس ںاہیب ےن مسالوناایکغ راکن افغماو ےن ناکام دعب

 داره« ترک آل اپ ےک سنا ےس فرط ںوراع ملید ۔ایار ضر ےن عؤادرم تقو سج -- امر تقم فیلغروا واورم

 ھتاہپ ںوربشےک راوجو برق غ انچ یکے نک ےل ےک نا ید روا یگ ےب دادعت یک وفےس ںی ےک د التو روا تاماعماوکن لا ےن

 روت لخ نج ھٹ یم ناادیج تقو سا یکہناور شی ناک کہ ون کذب کیا ےس نرخ یک نرک قرب نازیہ سیر ا9ن انچ ایکو دارااکےناھڑب

 سس ما ےانراکےڑب ےب ےن جو یئاش۔ایدرک رر ازراکیکر عم ےن وجون ووو ینو جم لاہور یر تت یلغار رک
 ادرار نام ےک رک ترم س یخ ف ےس یا یر ہت کی اک تدور ایگ آم اک یم کر عم یا یھی اھ اک واورم ےک ےس ینرلورازت

 کن اد لا ےس حر بت هفس لا تر ند یوی وخد تر یک کش نار نشو زہ وادرمروا ییا 0

 ۱ ا .ایدے دن ئاوکں وگو ادب ےک سا ۔ایلانب مالغ یک تواروا ایگ نل رکے ولوو لو ایگل اپ

 -۱« دی لاک رج نت ج طا کںاہی ..٭



 مووصح ھ۸ ۰ نورظن ارت

 رک کی تورو مور ابو روبروی :لای زاد تساد حرم
 البرواوو الم ےک نادیہ ۔یگدید تسکین سواد ی لار ضعف س ناتو
 2 جت اد ادرک بید لات ایلاور 2 ےک را 2:
 _ای آں یئاو کوہ لام الام ے ںوی یت

 نوراپ ےک کل ما نا ١ے رر تقمقلخدعب ےک لک راسا اھ یا رانا وا ید پیر کشی ا نابخصا میر
 فرو لادن رس نو ر وت یوم تاک س ریس لب انتم ےک واورم توی نواب بد اھت ایک اش لول لالا
 زنان را کر کبترم لی اےس کت سرد گپ ناماسد لا ایرکضق توان یر شرما رخ نیترات درب روا
 شیرخ ںیہ کن ا ۔ایلرک ناصر تسکین پلاک گی دقت غسل ناب ادرک
 مار چای "چسب کس دا دوس اک یک کرک ا یر اما نوری اا مر ۳ بشر
 عم ںی رضاروا_ رس رب تاب لو ںی ویک ادرک شے اد ید کا الی ؟بیر تام ےیود نی کا سل
 نی هود شش ناسا

 نافصا ناچ اچ - کرے ےک ےک ناھا دیے دار آے ولف شاه وام
Eyکنار دقت یک وک ا تقو ساس ایم ترک ےن دادم ںی لو فا زار  

 لاش نر ےک عج وادرم یھب اسارخروازاوہا سیل اور ںی و ےل ےک ےن رک رپ ناسارخروا ز اوما دعب ےک ناھا ۔ یک 8ج
 ہنالاہ ران دف ۶دو سی ےنرہ ےک ضد شنایکی کت ساوخ دی روایت کا یم تمدخ یک فی ے ود ےک ا کو
 _ یکن ےک سیفوک ام ددوا نادیہ ۔ایلرکروظنمےہا ےن رر تقمذیلغ اگ ورکایکرضاع

 ےک ت ےس ی اچ- ایکتاور 2 کس ےن لوک کم مبنا کیس فا فساد وج سال ا امداد
 تل ادم یاھپ ےیارداوہ بیع ےب ےس ا روک کم ے ا تالاع ےک لالجدداج رد تم لا- اینک ماپا واورم کاپ

 تعاطا یکوارخب تفالخ ےن عاد مروا۔ ت ےس نوت و نت لر مک دا تم لو کما
 دکل

 بند قرار ئل ےک ےل ےس یئاھب ےنپا ریکمش کک تں ہی ات اھ وک یکم ینا... :تاق کادو ی
 اب تم یا سرور 2 0/7 باب ے ارعا ےک لاخلا ےن امر یوم ت قال ےس عوادرم
 ادب آ امری 2 یاد ۳

 واچ ناب سیا شا ڈک ن اماس نم ھٹ نام ارت... لا نما نم روا وام
 1 7 سور ای یب وفےس ےہ رن واای ہٹ ول فرط یکے روا تار فس مگزاوبارا ناسا خوار
 5 مارس شش الام رکو مرضا ےن فن ولا ۔اھتدوج وم نام اسی ميس را نو نایک رول کس در تس ناج بر ففم
 کہ روا یک ورش تمباکو یخ ےس ھت فرز کارم نکس ناسا انگار گارد ادر

 بر یر تلکس یر یر شکار تک ےگ یرکفا رای کس نوری نکیادوج وم اپ ے اہ .9
e.را نہا. ۔ےہایگایکی یر فر اکی رکھی سج نیر قے اہ ےک نی نره لک راک لار جک تماشا تقی رم ارت  
 ر یک رخ یک اف ات لو سیاسی هس دیس مکان... سايت" لتا یم لنکا نا ےن



 مدر... مارل 29۹ نورلفنتا ترا
 ےک... سک سس سس ٹینس سس سٹ نس سس ٹن سش سس سے -ح- -  .-سسس-.--ى

 ۔الڈراہ دای وا ےک یا چ انچ یئکل نیک لوک زواد رم ایلاڈہدحب ےس رع

 زنون اہ ج ےس مک اولھ روا یک اور یا ییا اپ ےک واورم ےن ی ارپ نب م. یک یتاڈیادعرو ادار
 یب ود زوھچوکن اجرج مکا یھب ا ںیہ وو ایز تہب متن اسحاروا ق وقت ےک اھت ان آھ ہل باقم ےک ناماس نی یسک قی ںیم ےن

 لس نیقلرفرو ایگ یب اوت نام بیک ل تورا کی نیت دار ل اولو sl ات شد

 دانم بس نا حاوی لولا( 2 اب نی... گوبى

 انا وت یوم لھ تس واک ےس فرط کت فاض روا لر ساع فرصت ںوبوصےک ںوقالع یئالسا ےن ںوگول نا تقو سج یت اوب یکن توبا لولا

 لا وے یک ساک یی او افاف سم تالش اراو ےن ںوہنج ںیہ ید ہی ےک یہ رک رو دنت 2: آے بالا نا ےن دادب

 ۱ سلب اپ آے ات

 ےن اوکا ها ےہ فالتخا اکن یش وم یم ےراپ ےک بسنےک نقاب مناک اب ےک نا...:بسن گی و
 ” یگدوج سار نک وانس ب ل ورش ب زور نب “ری ددا امی نج نر یش نجد اش نلارس نم کا کی زریش نب ووکریش نی رفضا کی ز یش نب یدوکوکن ا

 ۱ ۳ چه شرف نباش بست ایکب وم فر
 یب ھت تس لند الوا گل افراد یر را رش نم درج دب کول کے یوو اک ں وول اکے ات واک نیا نین یک وس نا

 نا شاخروا منا توی رز بست شا لول نا ںوہہت تامواعسوکس شج ال وقتا شی وهابی کت یذآتاپ

 ۔لو: لا ام کچ کاور تس اید کن اوان ات ےن کا شو لادن ابدی رگادااپاچ

 ناشی لی اب پچ جنا کسب وا ںیہ ےتوہ ادب تاریخ یم باراک واتر !سار# ...:نقک ین ورظنیاسمالع

 نا یا اج رکا امت بس او« تفولا ان ںیہ جر ےتوہ لن باسنا م موتی ود مة يفرط کا اش کردے

 ابتا لک سارا من لمس نوا تست تیبا ارت تام یوم بو

 ناز لیطےنا سیم تلاع یا ںیئلوہطام طلخ ےس ےرسود کیا ملک ےک لج ب اتا ےک نا ںیم نج ےہرزکپ ورکر آ

 تاب اجلاس دو خر »گراف هایش بس کنار یہ تیل رکم یت اب سا مہر کاروا۔ےہ یتکڑ یک ی کرہ یں ولن

 ماو ےگ اضب ےس ر سیف ولتپباسنا ےک ناکہ سین کیش یاد ذ سی سا ےہ عام وی رادرسو تار یکن ار می

 ےہ یش تار زور کیا ےن لئ اھ قفح ايشاا پاپ اکن کس یہی تالا ا تبا ےک نا ھت سیم ںوکول لیلا ۂیسوتمےک ملی ورم ......ئامشواا

 دن یشڑب گ رپ لب داند راس سم 7 ۷ کیا ےس لوصتوشک ہمروا ء ںوہاب درگکب اشمپ سین کاھیمد باوخ

 گو اشوک رد ےس اشرب ترت ی ی لو
 ۱ وز جم یک
 سا لند یر کاکا ےک یہ رک موکت ںیم کک ےس وک ایشو گری فساد کری یاری اک باوخ

 ہکے یب ےۓار یک نین بحاصا ۴۹ درج لنا جر ام سیھگید جل ےک بنک نا 9 -(۱۴۹ص۷۵۰۴ل 4ار اج) ںیھکند _ےدر افت کلا 0

 ےگ آے نا ام ما تن ب قند بساط کاج گاو ی که. شا متر سنا

 گراعلا 5راد یش ےراپ ےک و فردا ۔ ںیہ ہے تو یکے لر نمونه ست لیونل سال تر

 ۔ج اچ کت ین زد کیا ےک سا سک یک زوج مار يا بکن رک اسیر کس )سس
7 



 تہ ee نورلف نار اج
 روتر و موعم ساق زار تاپ ےب وتو ےگ ںوہاریپ ہاشداب ددعتم ےس لک یک واوا ناروا لیبل گارکابیجد 3
 ۰ ریپ کن اے ئاین کے ےس وای کتو کے اےس امتد ایک ای ےس ےساو ےس کر جت تلاع

 لپ کرک کت سای رو تصور کا ا مکی روا ےک تسرد از ےک وارا لوت ےک سا ےن سات یھی وج هدست
 e زکت ہاشراپروا

 اج
 وا

 کام مات وا ای خرو قے ےرداراےک یکریگف لک ےن ہری چادر مروارافساب ناکام مد نار الاس پ بح چ انچ ناب روال کام
 سیم فاشا ےک ناکام روا ےک تا ےک ںوگول ینا یھب نہ ۔اھتاکن ین وا لوشیبرےک اروا ماکو ورک ی تاس ےک دڈنامرہ ۔ ےن لیک یم
 زا دلار پ کس رک ول ےس نا روا نات یب ددےپپوکل ا ےن چادر روا اوہ ادیپ بارطخال یم تموکح یکن امام بج رھے وہ لئاش
 ھجوب کت اجارخا ےس پ آف ولمہکایک شعروا کب طع اا ایکو دارا اک گد حلم ےس لا ےن ہموب ھ چن انچ ایگالچ دو این رکا ھکت سیہ
 ت زاہا ےن ناکام گ سیما ج وہ تمدخرضاحہراب ود کوم اگے اجوہ تسرد تمل اظ اککپ ؟تقو سنن ںیہ ےہ روہ دی ےل ےک ےن رک
 2 ۳ یک پ ورگ یااکں ور شاک کشی ناکام ھھتاس ےک نا۔ ےگ چ کاپ ےک وادرم وی نم چن انچ کد ےد

 ںیہ مکاع اک ف رلع کیا کیاےس سیم ںوقالع لورٹنکرز یس اک یار مایل دکر ںیم تمرض یب اوکس نا ےن جوادرم....:یواد مر واہ بن
 شر دوم اور اب اکو تست لا کس سیا واچ کسر تسکین سده اندہع
 ےک یک اروا یک اع تیما ےس داور مرک تن یک ل ست لولایی دا (ياوب کل ضش أوبا) دم جم نی اک
 ۱ a یاو سا پے ميل وار گواہ ناکا چیر کو ور یمکرزو

 نو اک ارگ دیگر زوے کا جاری دوتا ممه ریش زور واریوب 22۰ ریش زور وار وب

 ےک ناروا ےگ هل با کوب وصاچ_ ب انچ ارگ روزا چم فرط کیسو فومن ا تو یاقکل راک
 نارا سی ےدااپ ےک و ونب ےئل ےن ںیئاو ےمان دبعےس نا سود ید اپ ےک وادم وآل ورژن اکی اپ ےن رکو نوے ود
 کادر انچ ۔ے ینا اکداسف یم ےن رک اچ مچ ےس نا ےن لب یاد وکں گول نا ےک دبس لا ناوکن اکی و ۓئار ےن تول

 ۱ ایک اے لا
 انوہ مر وے ایل م ھت ےنپاددڈ کا اب یتموک یکی اروا ین کو رلاداک تد سنن ....: مانا نس اکہ لودملادامھ
 توم دوج و۸ لابو ک کٹ حعاھج کیا کیم ای اکے فاصناو لدعوحتاس ےکاباع الا ےوکت سایسروما ےس یکزخغمئادیہ ایک سرداھتے تاج
 سرا اس اید مش لب زحمت ہنازخروا باہم او لاباس تہ ۔ایلرک روز وکل وعےک نادواہ وار یگ
 لی ترش ناف مات یک شیجددادروا قالخا نیک سا کار لوک

 هد ما سران تسربث لاو داد مچ انچ یک الطا یک او جواد رم لاو رک اور :خواد مروالورلادامت
 چاه چالوس اف نان فولاد کادر درک یا ےک ںوررامکے ہا زوا۔ای آے د ےس ناتسربط
 لوک لا ےن لو دلادایگدد ین اے ریو ور اک اکا اچ مشکل و دلاد امت ۔ایگ اپ بشر جواد مے سا اگ رہتا ےک ہلودلاوارت کل

 ےک ومرورا ےس ےک ایی ےس لاردا کن کا ےک ود م کلی چننچ ۔یگد ےتاد یک: ےس سادوا۔ایک عش ےس اپ
 ےن سا ییہ توق روا تیمم کل ورلاداغے سش الم آے لودادامداذریشرالاسپ رومن اک عگوادریکاوہہیورط.....ہضیف ناهفصا
 اھ مم تر نج بار لار گروه دن و 1گ نج رارہ داتا رکی مو کے فرط کے اف ذلت ای نیرزظںاچج ایکغ راکنافصا

 کے مش تسنیم زنا نرود اید اوج شرک ے رف ودرکلاوح رخ کی ما سواد



 مد ملم ۷۰| نورلظنا یر

 لم ناروا یر لوق تنا کما ترس [EEE مو ا وہ: بایماکرگتلایکل تن اوفادم رک
 ایل ری ابار لے د تسکقیگر غم واال مک رب ےک سوٹ ےن لو دلاداتے یگ ےک رک

 سافا اکے ص ےگ ڈا ٹول ےک عت اپ ےک سا یر جی کن اہفصا ہقاو وک واورم تنو سج یک 6 دادم ردا رلود لادا
 کات کف تم فر ت افا کریک ' "اف 2 ےک ۓ د بہ رف قو کاوکلورلاراگ

 اسب ےنپا میت وف یڑب کیادعب ےک یگادر یکاطغ' ںوہ ترک رقم رب ںوقالع نا ےس فرط یتا یھت وحزم یی کت امعےپارہطخ اکم ان ےریم
 ایم ریت ا یتاروا سکا اور ےل ےک یل وکرم یکددلاداھت ناز ر

 ے ر کل وصب یت انکل وو ےس نابغصا ونگ و ج رحب ےک یہ وردا ایکڑ اجال اچ یا( لورلادا )دب نا ....:ہشت ے ۵ ناچ را اکل ور لادا
 ارگ ےس لود لاداگ ی یا ئاچ - بد زنا را رکن رت یک ایک دادا ےن یا اھترنروگاک ا ت وتاب نہ کوبا اندر با یکن اجرا
 زا اس. یر مس دا نا لات ات ت (زروگ(لخ)تقاي تقو لاہ زا ارش العا یک سوکر رش لا
 رب دا ًاخا | از شل جناب ایل تو لب ارز سلول دار لاو رگ شود نوا . لالات

 ورک ارش ا حس کرلب مت ںوہ و دری چپ ےس لا ےہ یر تمباکو قسم تا ادا 27

 لیاقت ۓاڑب مدق بااج نانو لو ره سطل داشت... ضرب لرافدالبکنورلاداغ
 هذس لاو بلا اش سوگ کنیم اس یاری انس مال ناشر 1 باقم ارارایود

 ےس ےل باقم رک وف وب رکا الط کل ا توقا ایک امج فرط کن ا کرک ایک ت ساک شا مدقم اک ت وت ایارک رب ناچ نہ
 گرو تاچ اکے ڑب فرط یک واو مک رات ےن ریو نور اگوکن لہ دلا نر ابا ناتو لا ياد
 باسا ل زا ست روا یک ل وص کرا ا ےک رک سرو قت مقوا رک ندارد 07 ےن لودلا ئلر اوہ ہي اقم ےس خوف

 لیگ آ لاو اپ کس ولادت امار

 نو رو ا اے سود کیا روا ایکو ادیپ لوج لیأں یم توقاب روا جواد محب ےک تاتو نا... زار کل ورا

 ناور فرط کم ا ےس رپ یک ر ای دڑوھچگ ناچ دب وفرکرڈ ے ئاچ ےک ںونوو نا ےہ لورلاداع اسب فرط کل ور لادا رکے

 ھآک نب رب چ انچا ید کر وک پ کچ وک ددللادامترکک ود ہتسادرداایلرکضق رب یل ےک نئام کر کوہ ےب ےن لا اھت ںیم بق اتنے ک ا تاوقا اوم:

 اپ ےس توتا ےک رک لام سکا رژ اگدنچ ےک( لود لاراگ )یول نیا امر اراک اي هد رپ سلول وب گچ

 ۔الاڈ راہ وک ب س ناروا ۔ یک د ہعرب ےس ں وکو نا ےس توق ایر

 ےک توق ایی د رکے ےک اجر ردا ےس داب ےس رم ےک بس ناب تیلور نکا کس لول سا. :تساگلتوفا

 ر رع فف تاک ع گ راں وش کیفے ںوگول نا بج ۔اھتوو رکا ں وطن علل لپ
 کوروش ادرس لوکس دوم اک روا یوسی وس وا رک وی ناو فاخر نی
 یوم تارات وا

 ہلودلادارک کوچ ےک وم عر اوس راز راپ اید مگ اکی یاووک نو بارک اچ رپ ماقم وا کیا ےس تلای... :تسکگروارمتهراپوو کت قام
 روا 6و یر گران ےک رک احا اپ یارک لور لاد یورک ترا هک فور رام ٹول یت اےک

 -( نادلیلامھج )ےہ لصق ے فو اسوحٹاس ےس ںوفدزاریشروازاوہاوج ےہرشاذہتبب کیا نج نا



 ×۲ : نورلغ نمار

 ن تال اولا راک ےس رک اپ ےس یکے ا نیا روایکب ق تے ورکر ایت ھت کس یاو ےس انا یوم تاگور یوو

 ۔یتاوہ سی ون رم یا ناصر اتو شا کماکان مکس اور اہ ل کرج اے وب

 نا ساب نام یارک توکو ورک یک ےک رکود تر ارت ۳ ۶ک خ را داوس ےن پو رک نم دعب ےک ایم کلا ضف زار

 نلا ےن وب نیا۔ایلرکرا ایا ات ساپ ےک یا ےن ںیکو نان ان ۔ اب چایی قم دے درایتقاےک رک رواں واوا
 دات تو نوک ا ےن پوپ نیاء یک ساوخرد یکن اه زار لار تاچ یکدرک از ہی زاریشدعب ےک سا ےک کم ویا نی
 یکن جس ید ناف لی فابریک م یادوی بیس رکن
 یادم س وف پا ےک ر کم آب ےسا ےن وب نا سادات تپ اکں ور یخ ذ ےک رافص یت روا لاقت یا یک وا ہنازخےک ةر امالا ردوا ئاےس جب

 رپ یاد یک ناک نوک نا

 : ایک م تمر یک تنی لٹ تدا زور تری رکل ما تخارفےس ق زز ماع کک... ت اقاعلے ہضیلخ
 ا: روظننمتساوخرد ےس تقالفاراد اک ورک یب کس همانا زنا مارو کیا سیم اج یکاطع تموکع یک وقالع نا ےب کیک
 _ایگا چھ اڑ نچر وا حلف

 ۔ی

 اوہ اھم یب ور فیلخرب توالخ تر وت ایلرکل ونھوکووخ ےن رہاہفیلخ کج سی نام کا ےس تاقاپ نب حج... رضا وار نان

 تڈ ر اف ےک ول نبا بج ۔ایلرک ناهفصارک هل ميوه کس لا پرس ار کند لر نفاق رو ناپذصا+ افق
 ید گپ تس روک را نانصا ےل ےک ےن کت سرد منو لک اد رخیکے رک

 یار رییس یک وافب نا رکے ریس سم ما نا کل بک کا کل نکس نا تو
 مت تمدن عراق ناب رک نو لار انچ یکہناور ےل ےک لورم کا کد کیا لاس

 ۱ مدیا رپ شانس یر قریب شر ذی تاپ یک ےس اار ڈ اکر یحی الا ند ھت :ہضت مے ر کاکا
 کت لت ال ھا ےک کر کل گلے ریق ےنریعس یئاھب ےک سا بج گئ ای درک ادد فرط یکن اج بتا ےک( فظم نی )ناسارخزوگ
 ہیلو ایک اون اک ام ےن یلاماسدیعس۔ایگوہ سیب اقرب سئاروا ایگ آن ام مکے وباشر وایو وچ تاس اک اروا ےس سا ای لا نب ھی گیا
 تام ےک نانا یب تسولکن اک ام دوا ال مدر کچ سیر ویندوف ےن یلی ارجن انچ ۔اید لاکپ ےس ےروکل انجن یا ےن ناکام ہن انچ ۔ایکن یتتم
 ۲ اک ےن رک زرو وریت ناب ہک

 ام امداد کت اپ دن او متزم اک ا رسو د یورو یکم لسا م کیت او لاڈقنتساوکت مولی کج وادرم بج ....:عوادرم
 17 ایر ۵ کیون ازالے لا ام رک کے نس انہ ات اکں ریہ مر کل راف ارد ھات رک یزد ماگ ا تاپ تم

 ےگ ںی نوک فا یک ا اید 0 مکے کب طاقودوغے بقل ےک ہاشروا۔ لری کل رک اد قاره

 بیل دبلیو نا جد یاس ےس درہ وور مروا نط یش انک نوگول ترک تی اس

 ر رے کرک اب ازای کج رب نابغصا ایم بش لار ہک( تر وتسد اک ماند :ۓ ات لیک ںوھیو

 ےہ الی بش دادم نباص ےک روت یا انچ ۔ے ے رک ولا ہقباوووکت ار سار ےھت ےت اطھکروا ےتاھک اھکے رکے امت ل یکےک

 ےک نار کچے کروا یٹرارجہ ود ۔ ےگ نب ےل دواڑاھپ ےک ںیویڑکلرپ ںوڑاہپ ےدام۔اید ما نرخ ش ںای کلپ ڑاپپ ایکرپ ناہفصا لاج یم

 ي ) )ے یک د اضو ےن ںوھآ یک جات دوجوم اظفلاکم گیں اہی س۳ص” نشییا یل ریہ ےک نورد شا ام 9



 e i نورظنبا یر

 ی خب تو ےس دن یاب ےک مغازه رصح یئوک کا ےۓدڑوھےک اگل طفف نور ںیم ںوریپ
 ۴ ےک را ےک کس ساک سو رسد ےس ےس تہ دا ایر زہ د ںی ی از نت سکه

 _ یکی وقعت ی کک تروا بارش
 ٹوایئانچ ]0م آترنب ماظتا و ا دار اش اوفا کت وصی وار

 ۓات یخ نوک اب تسارد اپ رکود شمش یکے ز واک ا ۔ کارت کی وم یکی ا ںیم ںورڈ اکر وا ایگ سرک آش چاک
 ہر اربھکں ہاکی کش ارہاپ ےک نامفصا کتن د نت ۔ ایگ آں یئاو یم یخ ےنپارکاھک تو اش رپ ناوخرتسردروا۔ایآرہاب ےرمخ عوادرمت
 ۔ال تس ین ین

 ت2 ےہ اورد ےس داھپ رواراوس.ایکمایق سم لا ارواایگالچ ےس لایخ فسا آناببغصا ند ےج وچ... بات وک

 روا ںی ےک یکے ڈو کا وک ےن لا اگل اکے صخار زگراوگا وک وادر وج ایکوہ ارب روش کیا ےس ےندوکے لا اے اہے ںوڑڈوھک
 شٹھفا ےک ےک ںومکاسوکں وڑوھکں یہ ے آل ےک تصرف یکروضتوج ںیم ےک لوک ڈو کش اڑے ںویامخ ے اہروہ ںویکل روش

 رس ہر ور اوھکں یز روا ےاچ را کس ژن مر عام ےہ امر یا ے درج

 نر سم مر ے جذاب ساسان اوج ساید ا ا ا امید

 پت لب تست تاک

 تک ول و ےۓاج سم ام واورم بج کا ایلرکی افنا ےن بس نااوہہمدصدح ےب وکں وک س سا. ...:یگدنب ہون 01 نور

 لا یہا کر چے اعاتب یک یم وت ےس تاو یا اھت ترکی تا یکم امر ذاداگہاوخرواھترادرساک تارا ناب ےک ن وف نیکو
 ساق ايد کوک اے عواد روال

 ماد ںی گر ری مام نیک روکے ل ےک تا یک ےب ادرم اين مت ندارم دے ردد ےک تاو ا رس ناک عوادرم

 زار هم چه یا لر سا ایا صاف چاق دما
 ا اڈہ رکود یم ںومٹہ بج 2ئ کا خرم اس رس فطر
 یورک وب کک ارواےھگ رت رزرو

 تنالقاراددعب ےک لات سل توت سرکه نصر اک ام :رادر کر 2

 متی دی تر ر رے ناز کامل )ای نیدومج 0 ناخارقب نج دا اھت گار اک ےس بقا مارال تارا

 ۔اھتایگاید باطخ اکو ارم الاریماےلیپ ےس نوز اج ےہ

 لیٹر واٹر گام رگ ول باساد امار اسیر خاک را نویس سا لوک وب کل وام. :رارف ایی وکزت

 تو وکن ا ےن ںوہ ای انچ ۔ ےب ےک اے وک ےس اتاپ یو فرص ہن چوک نا نک ایک ب ق تروا ےہ راو رکیپس رش

 ے سا یی وار گ فرط ں ور اچ ےہ نا ۶ے مک نطلسلارمزو و ن7 یئاد ےس رغ کے وانا رن کر رھی ۔اہدراتا ٹباھکےک
 گچ لب جاو مار لینے

 مر هک ای نب یکم یئاھ ےک ارم ۓیر کوہ دجتم روا موجب ےک ا :تمولع یک رو

 اا د لاک اورا ککے نان ارتب اروا قوری لا ..

 مور صح



 د حج ف سس ج مدر مر er ے نورلظ اترا `
 ی کل قت تععاطا یک یکم کوہ ضاح یھب ےن زاوہارکشایکل ابقتتسا ے ںیراچ لردیپ ےن لوررنامکےک یارو رپ ۔ےچ ےن رکا ھناو ان
 ناپ ج ایک یتا مات ںیم ےر کوہ جل اقرپ ںوقالعےک عوادرم یئاھب پا ےن رم رواالرکض حق رب زاوہا ےن لایه ایت لزوم
 ۱ ۱ ایگ یک میسر اورو ا یک اک ضر وا ما ماقای کر کل صا

 روا نا رج وک( ناب کما یکن یب نا ا دوا نااسارخیلاورففم نب کوہ عم ےس تاعقاو نا ےن ناماس نب دبعس ... :تسلگ ی نکا
 -یگداقای رپ ےرروا ناغماو ےن ناکام اایگالچ فرط کم طب ادب مرف فرط کلن اس ع فر ط کسر
 یا ےک آے اہ ادر سای رکا سیر ایم لا تست چاق حروف یک ب یی ےس ںوراورم کس یک

 اکر تنام ق یو اشین ےن یا چنانچ ۔یئگیدوکن اکا تسدککی کرہ ایف دعب ےک 7
 ںوج و یکن اماس نج دیر وا ییدرک ناب رم حبس گور یکن اک ام ےن کالا ن یکبار ضرب كارا 0 یان لب ۱

 وب رپ ناب ور علم مک ای لا نب ار کبک بس یوم لاین لب زور وات تی اهن

 جد آن پر ست تام کز اس نا ارم نکن... یکتا مارو لوک
 ار اکر وند ےن ںوکول ارم الا ےس می رواایگالچ فرط کل جد دایز سی وادعتوج ہورگا سود ۔ایگلچ اپ کسب نو لاو
 لغ انچ یگام تزاجا یکے وہ رضاع شیدادخ تال ارادرو ا اخ یم تمدخ یکی شاد غیلخ ےگ وہ ہناور بخاج یکن اورہ ردا یارک وسو
 شش دارقإ تاروں وگول نلا ےن ہلقم ندا تنطلسلارمزو ایگوہ اپ ہرطخ ےس ںوگول ناوکتفالخراب رد مادخ نکیل ید ےد تزاجا ےن یار
 و رخ ےس ناار اروا ٤ے ہت شارپ لا گر دیک در ےل ےک جرخرفسردااید مکحاک اج فرط کل ججدالب کک ور ےس ےن

 کدر ورشتباتک
 7 لیوان ار نیا ےگ چ ناب عن اربا گول چاچ اتا ورا سو لو نا ار با :گزروا ارا

 ملی یوں وکون نا ےن یا یل ۲ےس یادارجت ی دب یکے ںی نا ےس ےک ہر تا ےک ادر موج کب اتو طخ ےس نوک ناری ایان راد وک
 ۔ ےس امال باکو ایک م ات یک کید می روااھکب قط وانا ےس بقل ےک ارد اید 9
 ولو لا اپ سوم ےۓپا دعب ےک ےن رض رپ لیوا فدا سيب کولاک نگ لودلاراگ:٠....:لورلازتخ
 ایگ لیاقرپ ناجی دا ۔اھڑب تر یکن ام ک یی ککے اچ و کیا لود لاح انچ ۔ایگدناور فرط یکن ام رک

 یکے آے لو لاح ھت ےس وم ےک ہر مات اوج سیم کی الا نب .:لاورن رو نمی اریادت ات اکن ام اس ینا
 لا ۔ایل سار اک مآب ناس نام رکت سار ےک ای رو رک کتے عاق ےن سایلا نل ھی ایگوہناور بناج یکن اسارتے نا کر انار رخ
 ۔اھت رت کیا اکن ام کہ تقرب ۔ایگب ےک ترج لود لازح ن ارد

 ےک یا ا توک ی یل اورام یش تمت یکہلد دل یا اک ول روا صفر ا نوک ور ین نوک یل
 ان الاس روا ےھت راه ااکتحعاطا یکدادنب ءاناغرداءارھا اھت ہر آ اچ ڈاک ا ںاہیب ےس تدم ییا ےس نار ےک فار طا ناف السا
 تو کا ےسا کا د باج ےن لولا تیپ روا اک اراک و ماکو ب یو مراح ےس ییا نا ےھت ة رپ
 -یل ےل تام یکے ڑپ بلخ اکا یس اروا یھ رک رے نون بی ایج تفرج بج چاچ ٢ لار م تنو هر بول

 ںویھتارس لو رلازعم_ قوام مر کر اوشو کی لصاف < لگد تف تنو یا نوک ںی للورلازحم

 ۱ ۸۱دی لایت یابی.



 ودر. مالم ۵ نوری اج

 اطال ا ےس لومو اج ےک ہنر لر پله بز رکاب ے ےن اہ کتو کب کی وے ارے
 ےن ںوگوا نذیر وہ ےس سار راز تو سری شان ماتم ین ےس تون کک یورک

 یھب ہا اکا کد جاہ سیما د ایٹ مک یبا اج و ےگ ےک کرا ار کپ روا ے رام یھکسدنچ ےک ساای درک

 ای ەر پر ل ںولؤق و ورو نیر

 روا ی آرا کو وک ولوتق وک نم یر ۓگ کاوب یت خوا یا ےراسےک سا وت یک ی تند خر ...:کولس نج ون ب یلع

 :تعاط ایک رض تورا < ناب اگر رقم الکسا ویلای نک ٹا ےن سیب ںول قل ور لازم

 و کت مامی سلام ایگ دعورواراہظااک رارن

 ٹی سیر اوم تاور فرط یہ تر تے ےس دچ رک یا

 ناب کس أوم شی ہونی یکرارخ ؟۔یئوہہ کج بوت یک ونود ۔ یورک ی ا رپ ہنولک نب یگیلوہہ بایماک روااوہرجوم

 ےگ لاپ ےس

 رک امت او ےک تسلقروا ںویتارل یکن کن و الان ولادت اچ لول... :تمولعی کہو لازم نا ۶

 اراک کای رم ج رک لا < یاران انچ ایللب ےس ںیافوکلودلازتمرکغ شر الاسد پپ کی انا ےن ہلورلادامن مک
 ۳ ےس ےن لود لادا ین چاپ دور امت ست بروب شب اقو کواعرپ دادخا تفالخوتج ےس 2 اراک ب

 بس نیر کرک رک رقم اح کیتا اب ےک نام کود

 مہ ت اعتقاد ےک ےنرمكم اتر گ ںی او لو ایم وا تسلی کن اک ام سیرود ےک تو نا ارج... :فرضت ناجرب اکن اکا

 هل نویس نیئاپ ےس رن نیر ےن ناک ای انچ یر دبش رکےن مک یگ دعب ںونردنچ ےک مقر ۔ںیہ ےگ ہرا

 کن اجر ےس نئ یا فسا اونو نفس ناکام ئد ےد تزا ارگ انب رادرماکخ وف کیا ےا ےن را (تزاجا کے رک

 ایگو+تاور فرط یو اشیمروا۔ ات رب سل نفس ذکر لر اب با

 ے راشن ےس فوخ ےک ےناجوہ عرش ناکام ےگ گا کودک ےس یارو ےک و اراک ےس سا یا ےک اک روپ این

 ۔ےاو٣٣ناضمرتارییایگ انار

 تاعقاو تالاع ےک وا وب

 نر لس او رگ وادار ےن رکضق رب سرافروا نیئارع
 فروت یسارع الخ ےن ںوہنج ےھت ےس لورم یاس مو گیل رز ےک رکن ایج بناکن ادوا فرات اکی دب یہ بام

 هاچ بسا آہ ےس اقم ی وک روا چ سی اکو یا کا اکی او نا با اھ یھ قے کر کں وس تاب سا ےئل ےک ےنرکل شا
 بدو وس کیا کیا ےن کیل برد نگ لیپ رط یل دی ڈٹ یم ںوقالع مامت ےک بخاوج و فارطا مد نارادرس

 ےک سا روا ناج رت وا ایک رک وقالع ےک شرافغوالب رجب ۔ ایک ےل رب ےرروا نافصضا ےن ےیوہ یب .....:ںلاب فارد تسد ولوم

 تالعاراس اتار ش لک عاوخودرگےک دادغب تال اداد فر فر ےگ وہ باقی ب بو ھے لار وا زار یش دعب ےک سا نگ وہ یئواھ رب تافاضم



 مورد رم رج 7٦٦ نورلظ نار

 E وک ترطیرط یی ددزکر چپ تخالخ قد »ادا ام

 هادی ار نت رگ ایکو اپ ای شراب تفکر خبر قرون نر نر برگ کیوبا
 ںی جت ںیم زاوہاروا ناتسروق ری نا لو نا طع ب اطخ املا کور تصور کتان یر راورم یک وف یباشرکالب ےس

 -ایدرکن العااکتفلاخیکا تب شرر وا ترفانم ںیم ںی اینچ لو« الا ۱

 نا( ی ےک کار نیت کووم ناک وج )و مک پس ار :رارفروا تساک کی رپ رب نہا
 نی ہلودلادامق ےئ یگب ب باا نم ےس یری ب نیا سی کر اوہا ےن مز واددب اچ ایگ اور ےن رمکگ ج ےہ ری رب نہار د کاش
 ٤تت ی اتا یف ادیپ ناس آت ہم لٹ ںوم اک ےک اےس ساس یے انہ رکا ایک حی رپ قا عےن یارک قول تاپ کی
 یک م ورکا اک وا کک یی تافل اپ تمام یت یادم ارم لے ےس نام رک واز

 وا یک اوقرو یواریاروا ایک لای کس ES EE یش :ےطقڑاوما اکی وإ نج ہلودلا ارح
 .: را نر نوک سارا نر آهک املا ملا پا سلم

 کونی وم یال ا ا ہل باقم ےک رک تم ںی ذکر اپ نا اد ترک شوی سس اکر کاپ ےنپا تان
 کت ندوریت ۔ ید ما فر کرک و کس لر یمن سو ملارد یک ا گپ فرط یکز اوہارکاھک
 شیب نا وری ی مراکز 27 شراکت کشا م کر لب ۔ےر ایف و

 ۳۳ فرط یکن اوہاوک

 ہے و یک زا ایرو ےگ لور لارح کے لاخلا ےہ گری مادی :یگدیشکی کی گدی رب رواہلودلازم
 ےگ زا فانا اک اروا یری وبا زواک ولار ج چیک ایفا یت ںی وردا ےس اج وہ پ آکا د لول لای« ات
 درک سس اچ لس ورا تاچ یورک ہوا ید برفک کری تک عسل سل
 ت لرد ناسا

 ۳ درکار نوتا ےس فرط ےس م اچ کمر کالا. :عورعاکم نت
 یاد سیم وہ نا رپ سینے ہجو یک گل یم نو دایز یگ عرض لو لا مرا رش م ےک یری رب زامات
 ای رب یوم دل در نیا ہروشم یم دعب ےک ےناج

 ساکت مولی چپ اروا ایپ اختر سس اراک تو رے ںی یکن اور ییا ے
 ایکو ولور لش وارخب توال ارادروا یک بار نکته امالاةراماےا ےن یشارہفیلخایدامج

 شرر ناخصصا ے ہلورللادا امروااھت ایکو ہ اتم رد لباس اره ےک عدد مکس یم کچ کلپ دار فار یکم رب نانا

 ا انچ کنار ےہ ےک ےن کز نامغا دیو یا ےس رکو سویو یدو تموت یک ی اوا ودل کرم کرک
 اھڑپ ب تور قے رکے نا اگل ےناجاھڑب ہیطخ کمان ےک ریل جرم اہک روال یھ ےس لولا نرو کن ابنا
 ںیم در کاج سیم رحفمسا ےن ہلوددلا ن کروا ۔ایگ آں یاد ےک رک یکتا

 یکں وم خوا و کیا ےن یی نا اینک من لس زدم راز اسب ےک سا ںیم 7 :ہضڈ ر لوس کلورلا ن رر

 رک لباس یری رب نئاایگوہہناورد بناج یکل وج یک ےک ای زوروا ے الاڈرک اے س مو کھ جوانا رکے اردا چ کد فرط

 ت

 روا ی



 مس م لم ۰ ےک ۱ نوفا

 تاب رس لا فک یئوکرھب ےک ےناج ناقص انی ایکو اور ےس ےس اراک ف فرط کیر اوروا ایک امہ زکر وچ وما یا

 ار ج ےک باقم ےے دادق تا ارادرکاپ الطا یکس مک و یر غیخر کچ کب اج یت رش یک او تاچ اتم تساوی

 ایل کام یک ےس ےک یری رب نارو ہر ضاع ےن تعج کیے لم نا ۔یئگپ لپ لب ےس سا لی جر فوا ںویوتا ےک یگدیرب نبا۔ےدہ

 روا یٹوہ تسلقوک یک ںاچاھڑب بناج یکن اہفصضار یک یاو فرط یکزاوہاے نوسان ضن نانا اک ودلا نار

 ےک رکن دوا ناکام وک ناسارخ یاد)ل تنہا لود لاداع ایپ اک ادوار لودلا کر سم اہ یا اار کیت م ابغا ورا بود ےن لولا یک

 .-ایگدہ ناپ ہدہع اکی دم ںی آر وا ےک و۸ ب ایم اک ودب لانه باک نام

 ہپ لت او ایا یں یم دادفب تفااراد ے مح ارمالا ما اھت یم ایسا داود یت ےن ید با بام یکەرشلو او

 وس اپ ےک مک یکم وارا اکی کاور تل ےک ےل یپوک۔لورلا ارحم باپ ودر کد بیت کم نعمت کس لو لا نکرد

 اکں ولرکہ رک ادب ںی وت ےت اوہ رود ےس تال اراد حرط یم کاج ےس لایخ ا گی ھم نیا ایگ ہناور فرط یکن اولعروا_۔ ےگ ام یتوف

 ایل نا ملا ےس کد نیا تامین سا

 نیم مکی غانچ ۔اھت ایکو ذپ لاوز تموککب اف آ اکی سابع تخالخ تقو سا داھٹ وکی تیغ تقالخ تخخ ....:تسکحکیکی بدی رب ہا

 بناج یک ساو ےس و ہر! ےن کری رب ببا۔ ایکو و ہفیلغےت ےررکت ححازم ںی ےنرکل ٥صاحر ہاخروا فقہ کوج دعب ےک یری ب بارو ا ناار

 -7 یہ دب ےک ا ید ےد تسلق صادر لنگه اراک نا ےن اک یگزاور ںی وف
 ۳ 5 ام اپ

 ۔ےہ د تاقردصوکں وجانوار ٢ ر نیک کت سرد قسم شاوہ وخر ھی رک رن کت سروی 0
۱ 

 اھ ےک روب رھے ی ارا کتوں مک یک اتمام ںی ےس اہے اوج ون ی درک زور کن ادد سا ....لقا

 روش زا[ ره الا درد ات تر تشک تور کر رکنے جو یک کی درک

 -ایلانبرادرسانپ وک دامن کس مک )کس لو ناک اھت ن و زر ادرساک نج یئگ ماض تعا کیا یکں وکرت

 ھےارار کم رطنار رالی کرک یک کادر ترا ی ااا نک اسم نب کک کبر حب ےک آس سا ےن ںویید ...:رالسس

 نوه سرو کا اه ۔اھتایلر کف رب نایئ اہ رز آ ے ر الس نفاس نہ کی ےک کا اھت زا کیر شک واورم ےک رافسا

 تو ۔یئوہ مت ات تس ابرو توک کم

 کج کس نا ےن مند بت الاڈرام وکروساب ےن ںیکت چیت نوا کش ےک سا انی ارش نوار وا نوک

 i مد ے د کا ا دارخب تال ارادر گے کں وکول کر رب نیااچ هک لرکاچ ےس گدی رب ناروا ایانب سزووکن یکنروک

 هم ادب مموری سا قدیم ناچار نارسایی

 : ایج جب اق ےس ہہ ےس ارم لار ما یدارخب تضاد لا ڈرام ےک یی روک ایل اپ دوکں وکرت ےن ںوہنا

 ےس تہب ۔الڑل گاھب رکا کت سلمی مایو نیک انچاپ اے ماش یتا ےک کنار نیا نوزوتدعب ےک سا... گری« نااروا لارنیا

 2ٰ 7۳٥+ مالا شعب قر دار خب تدل ارا ایت ناار نبا ۔ ےگ ےا ڈرا یو

 لوق طرش یا ےس یری نیا ۔اھکوکے ن رک ل وبقت راز وو دہ وا یک ہانکء اخ ےس یاس قنات عب اقر اور حب ےک مک

 -اگل ورکر ررشم داد تفاقفلاراد پاور زر یخ ن یادوں وھکر ایت یب تسیوگناراو یب نہ ال گایک

 6 یپیِپٹپپِپی 0 مم مل ل دارخباک ن وزو



 1 ا ر ل ل س س مور رح. محل 1۸ نورظیا یر

 ملے ناوک و_یدایر چدن !ش تفااقاراووس نویس کری نا یگهر سٹیدادقب کوہ دمے ںوگول نوزوآروا- ےگ گا
 ںیہ ںی یت
 سفر قمار جو یاران اراک لار نا تست لمس کف... فدا کی قلف
 اولا فیس ایگ تپ وارغب تال اراراک غ یلخ حر ایل ےس نار ناروا یھ یخ نو زن ایکفک اھپ گن کر جیپ کی اس
 _ایدرکم ایقر ک٥ ئادیروا اوہ نادر بق تک یر رب نجباہلودملارص روا الچپ ےک کس ید ناتمام

 روا برتت ال آو بابسا ےنہیلودلارصان۔ایآ الچ نئادح ای ے لورلارصان یئاھب پا رکل جر ود ہلودلا فیس .:تسلگلا لیپ ا
 ےن کری رب با یلر کت باہم اد ےس لو دلا فیر وا یوم تساي ب نہا در کم نیارگفٹول ےن سا 4 اتچ۔یدم یم 1ےس یا
 ا < لباس تب قاب نرود کاایک م ایت ںی اساو یم ماظ اےک دادما ےل ےک ہر ےن ہلودلا فیسروا۔ایل درک اج ںی ور

 نوزوآ_ کور لودلا فیس فش بس ےک بسروا۔ااچہ لوروش ںیم ےنرکب لط لام ےن ںوکرت ::ےلورلا فیسروا گڑ
 روا با مارا و لار یئاھ اک ا ےھت سیب بق اھتےےک لا بس وروا۔ایگ ادب رک اھپہلودلا فیس بی رخ اھترادرساکں وک نا
 ۔ایگالچ اپ ےک لا یگلودلا فیس انچ اھت فر کل متد

 یکم نب نل ےس یتمیزیلخ یکس ا دعب ےس عو اگل ےن رک موخر کوچ لقا یم وادب تفالقلاراد نو روا. .یگاور لم یکن وزن

 یوم تاور فرط کلر شوی اپ دیا لانچ ۔یل ےنرکاظن اکی گاور یک او ےل ےک ےن کک نج ےس ئدی ناچ انچ

 تسورب ںوقالع لورٹنکی ز کس ہضیلخرؤادادق تفااراداوہار بک ۲م زاونہا روپ نی لورلا نرود کس تاقاو نا. :ماخا کن وزو
 روا ناہطصا ہلددیلا نک یھب اسد روا ںیم شیراف ہلورملادامع یئاھب کی اکل ا اھت لپ ےک ےنرکل ام فرصت و بلخرب ناروا رکی زارد
 رپ نا ال کت نو ےک گلو لو وتاوہ لغو سر ارغب ےہ دقر یخ لخ بسر اپ رکت مکه بد

 لکه سقط ماقم لا هک کن ای لک نکے تالا ےک یبا تود تا لین اوقاو بس نام ۰
 رزرو نور ایل لاو بنا سو سی سا2۳ ہلودلازھ غل ۔ایل وک یلخروا وہ فرض دمخب تالار طلا

 ۱ ای زوج ارگ و سلام لار ےب اقتم ےک ا ےن یھت
 مار ذی نفرت شنا یرد مک کت شش وي نو ...:تر گل دار

 روا باک اھت یک کش ادولوکف راصم۔یئکوہ مکی دم یک وبوصروا لک امری ووا یک ت مرغ یکے رک ینا وتر وا فل او ۔ایدباطخ
 ےڈاعد ند رم ےن وہ دچار وب مر زار شا لا کس تیام یخ انچ ےگ ےن رکت اقدار سب ےس یت
 ۱ _یدرکعورش ین ءالجے دادفی تخافاراو ےن ںوگولار وجے کلم دات انکم

 یارک ایک رقع تم واک کپ کوک ''یرکشی ا وارپ لم تموکوکشوکل ات ےنداز یش ئئادحب ےک سا ٠یچ دعو یک روا لا
 تی رکے فرط اول نان ای ےس ادق ن ےگ وہ سپر کپ تاب وا یا ید ہعرب ےن ںولود
 رہ ارغب بلے بس ازم روم لودر رف اکپ آسام اپا ےک ہلو دار م ےن ہشوکل ا روا۔اگل ےن رک سموکح شام ز ےک نارحت نہا

 نت آر باتوا کار وادا زر یش ہا ایکو رو آلہ دارفب تنا اراد ےک رک سار 7مر رکن ہلودلازم اج :لمم دارخإاکل ولا 7

 چوب قو جوری نصیر ذرات ںی ور ی زیفروا ےگ لج لکو مرکی کت ساک

۳ 



 مور مح میل 19 نەرلغ ار
 اا ٹےسےص-س سے ےس ے---_ _ _ ٹک اک

 ساری نکا لولا کے یکے ال فیر آں اپ ےک ی رک کے انکا وگو لغ ت اوہ لو یموادفب تفااقلاراد یلا بج

 روا یورک لوک ین ویو ناوکں گول نا ےن یش یخ کت عی ھتاہ ےکدفیلخ ےس فرط یکن لر نرو لا وتاب

 سو اقلام ی ہل ایک طاق اے ت اباطخ سی .

 ہری کمان یلغار کرک ارام لر لرارخب تفت یلایم اک ود حمد حب ےک سج ....:.ض فر دار کل ور لازم

 ےک لو راز رک گر نور او قریب ابا ار ے بقا ےک ناطلسروااھتاکل اہک یک کرل ولار تملک
 درگ تپه وصل ارواطساد ترا لو لازم اچ اگر اهظا کت عطار ام اپ لا

 ارور کرک ویا 00 71-2 کا فلخ
 ر رکے وآل وراد سرو وار مع اردو یس ہفیف ےل ےک ےس ےی فو ےک ناار ند کیا۔یئوہادیپ یکصئاران ےس سا

 E قال بسر اظ فرط یی ید ںونو یی یئانچ _ایدرگہراشا کی راک ہذیخواں ویر وو ےس ںیم ںویقلےک مو اوضاع

 ورک ترک یم تقالخ قو ا نگ ےن ےتوہ نسل دی ددایل ٹیپ ےس تفالخ تک یل وامھڑب

 شات فقهی را توی اپ بار طاووس را اچ ساکت یس متد... ور“ یک یر ہظیغ
 ذوب یاب رپ دو شر هفیفدا یو بقل ی ےس اروا کت جیم کر تت ب لش لور رار ھے ےک ےنرکورف شیوخ ایگ

 ۱ درگ سوکت تل وا ریوی وز با

 یر تا قلا تراز قیامت تک لی یکم تلخ عده یخ
 مند یاس ےک ساروالو لازم ےھت دو دم کتں وریگاج یک روا تفالخ تار یخناےک تنطاساسزو ےک اختر تای شود

 کت م دا سلام فرصت کلا ےس تیش گذار پیکر اطلاع پک ےک مورک لورم نار۶
 ناو طور تفت غیر اس توس لول تدر ینا یک تاجارخا ےک شا صاف
 و ےھت لی ےک واول نا م اکا ےک یوم اروا تلک نو معا ت دعا تمولح ات کلام اکۓ ید تابطخر وا ء ےل ےس دوفو ء رکا جز

 : ۰ ۔ےت فرحت نوا با 7

 نام له 2 اب بقا ناطاسوکڑونہد دل اوج شروط تو... ونار ی

 دژ اب کت فاخر کرک یخ یک ک اس یورو! تاب« مت رب لر میت ومن کیر شکن اں سا

 ۵ ے ته لار يافت تیل رکرز قم ش پاوخ بت وو یر ی سا فطر 8

 یر کالم ےس شیپ سیئوج یکب لطدسررواوا وہ دایذ سا نرم جو کی یت کی سوک او قا... :بایضاےک ی اکا یو

 واں ویا یکے وص کب ہتابصق: تاب :۔ایاھڑب ھتاب فرط کل ام ےک ںورادلاب واشپپ تراھت۔یئاھڑب رد اوائل سنایا درج یھت

 دار جوک مر اوا کپ سی یک وقلم ےس امار ارواب مور کوی مبارک ناف دیش یادت دشت اچ

 شو ےس زروہ ناموروا بارے بو 11 نارقروا ےناضا شی روو ےھت شب 7 نا تملک یر روا ےک

 متون اجاق تا کای م تم الع یک دہ دروا تردا م لسا ق یلظ کں اچ انہکیب نودلخ نئادمالع ےس لا. 77

 برکت فان یا ترمیم دز ننه هاب کت اش تنیس ارس روز سراج مهرگان

 اج تک لھ تا ےہ روا اھت اھو مت کب ادو بکر یب کب بس اکے داور نا لس علوم یار وز یک روا۔ےزانآ ہلقناک

 هو جو ققنوس ثا ےنوہ تھ ڑب ےک ہوا وج ےس ید یارک مون اھت چرب شروط لک یو بعراکی ماہ الخ نارودےک دارو

 ا
 و 1



 مدرج مڈل ۷ نورلظنارات
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 ںورشے رو وم کن اھت ےس اہوہ نامو رج ی یا کید یں ولی کن اروا ی وہ تمم یک وہا ذکی کن اھت ن لاح ںارگچ ناپ
 یماروا ناطلس یل یت اض زر تی بل رک اپ رات تی د کپ اس
 شناس یادم ےک رتم فنا وروا ںیم کد امی ی دیں ۔ا ایگ ہرودروداکں وال: ےگ وہ روکے ماقا ےک حس کل نیک ےک
 ۳ رک انا لو ۲ ایجاد اسد ان کر تیر

 ارت وز 9 ےن ہلودمازھ/یکی رپ وکنادت نئ اہلودلار صا: تقو سج ی دادخباکن ادت ا
 تا اے لور لار f ناھ ی دادخب ےس لوم شوی۳ نابمش و انایدےےد معا تو ااف پاکمن
 تک نل ےک اےک نار نیا ھما جی لا رک ےس نار اشیا رمان یا ج

 ےس لوہا زہ ھوا کو بی یی رک مپ اغلب کس نام نا یر سام اد از یش نہار لیوا ....:ہیلو دلا ارجوا ی فف
 نماروا۔ال ام قشر جلال ا گر 7 ںیلادرادقب ےک واہ دات ےاردوا درک تب ی لان نارییم
 کلیہ تر رم روا لاس شنی ںیہ خوف کل ودلازحمےس سا ا یورک بسر راک لا دا اقر رو٣ ںڈوارخب لرم "ےن نادت

 شورش تو رم ی کراس
 تفت سا ےن یز ما تنطاسا ارزو ناک اکہ دارا اج او بش اور[ لو دلم :تسلگین ارت با
 پد نو زکات گور را قلم کش موکت لو چرم س لاتا ےک کرو ای رووا یک
 ن ات ناروا ایک آباد تفت جنیفر ارگان اس ولادت تا ایا تاب اسد لاک اےک ہک
 -ے اکوہ٣ ٣۵ قادر یک واشر امت

 1خ یک اوکں وک شوز ترا ایک ما اک ساپ ےک ہلودلا زم رب دوطہغخ ےن نارجت ن یادحب ےک لا ری لودلا اروا ادق ما
 تے ںیج ےن ہلو دمحم اھک ایہ فرط یک لکو موتا ےک دا زر یش نبا نادت یا ےہ ہدام آب لا لنڈ: ایما زی

 رات[ وھتادوجوم لام ےک ارت نال ےس وک وزا ورکر نک یب ے نار باو نوکر ھو زاس یز ارش نیک لر

 یب ںی ےک سومرو یل رک اروا یش نیا ےن کا ےہ ہود یک سشاوہادیپ ہبش و وکن امت نکا ا ےس ار ےک ونادر م بق اھت ےس کا
 وت یم بق اھتاےک سا نیا مسکن قرن تر اینک شن بج ےک نادت نا رپ من نی

 تصاوخرد ےن اسکا لیپ کیک یکن ان ئا ںیم نامکی کیک ری فنا زور گشاکلورلازحم ی م اقم اےس اتا کر زروا امت
 زد ارت ناروا 9 گپ کا یک سک رموز روا یٹوہ بس وکرفٹہاامزو ںیم سشءاوہہلباقماکس اےس ںوکرۃی شوز ایگ اک
 ٠ تمرض یک لور لار زسا رفت لا زو اید رک اوج ےک رغ اے وواو یش یارک لو ۔اوہہناور بناج یکل سم تاسف واتس
 وله یتیم
 یک ساد عوف کیا ےن لو لا هاچ ۔ایکد نب تداذب ملن مور صب ےن یئدیر نب مسا لا وبا سم یی س۵ *......ہضحبق هر کور
 فرط یو رم E 4 سس گن نام گریم با ی ۲ تہ ونی باقم ےس کی دیدم یارب ےس انکے ای ہد۔یگ ورکا اور با

 کج ےس یری ب نیا م اظ واشۂفیلخچ ہکا۔ یک شکن وف ہرصب ےن ہلودازعم یم س۹ دوب ےک کا ایکو اذری درک یک ا یی
 ی رس رس ی تالار لو ارگ ترک نیک

 ورشا یے وکلا لو لاک مال ذوب رب ےس یگڑی ناگهان سدطمارق آر مرشا اکل ورلام



 میدص مر ٦اا نورظںىاّتراج
 ےک کی ھو ۱ اب وا ۳۹

 دما دان اپ سیما رفروا ایکس اب کری ربات تجار دلاژر ات رس ید نامند ناپ بی ر

 یھب ےنپا رک وچو رغ لا ذو ساروا یلغ مو ہر یر تس یف ایم اکی ورع! ےن لور لازم وا ۔ایار شے تزکروا یدوانپ وکس ا ےن

 ۔ایگو مناور فرط یز اوما ےک 7

 یلدا راس تستر ی اروا یک کنج ےس سا ےن یر ین فش بام زو ۔ایگوہ یا داد کی 0 7ھ “و لاراد ہنئارود سا. داؤ یا وک
 اد کر ق رار لقب اطم ےک معچےک لو از یراق رم

 نا معا یب ںیم راہ ردوک۔ ودلاز مم ۔یگوہ تاقالم ےس ںویئاھب ںونود سیم نابعشوام لاس یا ںی عج” :رضق رم لوم

 روا. ای آل او دارخب تفالق راد اس ےک لت یش و( تصخر حر ناب نا ورا ها اوت تب نکس طا ےک باا ولا

 حسن یک تاور لاب رای روا ف اھت ےس تہ روا ایک مان اک یے سا یکم اوکن امت یا ۔ایدارکن اطعااکےن رکی ٹک رب لم

 ایل کز روا یورک اح ڑچ ی لوم ٹیپ سل نادر یک یھب کیا ےن لورلا

 : یئاھب ےک سا تاقافت اکے یک ےس تو اوخرط ان وکں وقالع غوت ےک 'نئادت نیا کا ہدارا... 0 نام نا روا لودلازم

 اد لر سارا لا رو ۔ ےہ ایکو ہ کان ہلماعم روا ایک راک رج ذس ناسا گ آر قیب ےس اپ کولر

 زحسرواہلودملادام کی اپ ےک یھ شیپ ےک سایتی دون ارجن یا تمولع یکم اشروادرم جب لسی مر رش کے را جا الاسوکل

 دیک آںیئاودادقب ہلدرلازعمےک رکا نان اگے اجاھڑپ لٹ ںوقالع لورٹنکیمز مامقیےک سا مخ اک مان ۔لودلا
۱ 

 ے رو یم ہنامز سناھت ایلن ینجش یرنام ز یساےہ ےک وون ابا ےس لولا نک لز هک ای ی 07

 ےپ تشات رد نکس نام ات ماد بکس روال نر ی کنی لاک ناکام گیا

 نور فقر وکتور سر یک ےن لیا چ انچا راک ی کو دعواک ددد اس سار وا اھت اپ ررلاھأا ےس تم کیا

 نر لال کن اسکین ای کک ر یو شنا نا ا اچ ۔ یا داما ےس ناکا ےک رگشواپ دم یادش لاک `

 و مناسب واکس ار ای فر کتاب تیبا ےس ںا ورک ۔المد رکاپ ںیم نات رہ طرک ی کت دک ن ریمش روا

 تنی نت نو کم ےک روال وار سایر ت کک ناو عود دعو ورور نوھ ناچ رک ت
 رواد ۲سوا کپ یورک کوری کن یکسال ی انچ یکت ساوخرد یکدادع اےس گدا ےن نس ئیہ نب نا ےس یئاھب دازاجچ ےک ناکام

 یہ سیم نرف
 ںی ےس ھا سا یگ نااذرت نہ نک ایگ سلاد بناج یکن اسارخ تیس وینا یب ادعب ےک سا ...:.ض رح نامرج اک نس

 1 اکی قیا نیان د٣ ایپ اکے رک قرب لوقالع ےک ساروا ےن داد ءاکوھد ھتاسےک یاہو ن سباب اک ا,۔نیریس

 برس لات قو سا ۔ایلر کیف رپ ے رے روپ رواایگالچ ےر ےس ناتسرط اپ دیوار نماد کسر تارا با

 ۱ فام آم اک یم ںویٗارنیکن از یت نب نوا اتم لقبا صح اڑباک وفا کس ا ویکی اور یاب ح وف کت یاہف یم

 نامه سام روس درک لا چ ےس ےک ےس ہک سرا و ان قم تر اکلودلا نر

 ا ۔اید رکے س شئادقع اکی جی اروا اڑ داھتام ارم ےن نازریت یم ایر مس سلول نکرد یک ل رکی کت سکر ںی

 وت ۰ 1 یی 02 تپ تول دق ےک ول یب حر

 (۸۲۷۴۵۴ لا4 صر ح )ںی رکھنا ں اہم... *3



 مودم... مته ۱ 1۲ ننورظنیا ات
 یا ناز نصر 2 اھا مدن لش یا ۲ فرط کلاس رکو ےن یوا ہہ لولا نکرد حب ےک لا تسلی ر یو
 نگر یکی ساخر یکدادیا ےس نام اس نیارواء ایگ یل اسارخ واال اب کا ًاوکت گن یاب اپ لب اقمرکےن شش رکن یکم ۔اھترب یتانپ تشب
 1 !ےا ےن ہلودللا نگر ۔ایکر اہ ااککتحعاطاروا کت ارادمدعےےب ےن ناز یق نب نس لاج ایکالچ فرط کن اہ جے رک ی نات طلو دلا
 ۰ ناہتصاروااید نساوکں وگولانلا ےن ہلودملا نک چت انچ ید تساوخرد یکن ما ےن لود رکو یورک ا وع توک تس کن اج رج ےس فرط
 ۔ایگ آں یئاو فرط یگ

 تر رقم ےنرکل وصب عارخے فرط یک و دا شو جا: نئ اش نب نار ...:تصولحز اغ1 اک نیم اش یب نار کے چ
 اهم ی راس تب کن رد تا تم شهید اب يک کل وصل ریز تبار کی

 یبا یئگح وب توکل اس سخایکوہ اپ ےک ا پور گکیاکں دری دف دف نسب را یراق مقدس نا
 _ لر تصدظاگ اروا تتاح کی ماوجو فارطا ےک ارواح اطِ ہہدعاج ےسا ےن گدی ب نیا ایگل ےس یک رب مقدار اپ
 لا لنت رارقم ناک یھب رض سل 7-یک! رک ںیم نوار سوتی روا یک ی ٹارکنیکں وہم نا ہقحامکے ےن ںئانچ
 ۱ گو شب لورم ات فارطا اردک ماتریس ھی روا ےس ہک
 گی نارشرک- در بش ویکی رفت فسا یر زمان تاپ يا لولا رحم ....:ورص اماکن وان. ار
 فکس ی اسکلت تکاب دا اچ یک ارت ایل رک رمی اک ن ار کک یے تضطاسلا یہ زو دایک رت اشوک

 روا ای لو یا اش شاه تالار زور انچ ۔ یمن کرم ےک ید نہ لود لاداک نادود کاک اتد لاڈر یھت ہد کات ب
 اگے اج اھکک یم ےرکتےک تسوو تلود یکن اش تود اکا ایج یک آر کدو توقفکیکں ار مئاقرپ تماس مدت نر

 لایا ےس توپا اا تافو ںیم فصن ےک ویا ارش تم ذوب نیما :ترافو یلورل ادا
 رضع لولا نک چ انچا اک یک اس ادوخ کیک بکس سا واتس لا کس لا نر اب چرا رضا یاد
 تت نر ےک ماع راہ رد دایک ل ابتا وج م تیام ےن ہل دلا دام یورک اور اپ ےک لو ہلا داتا ےک تفخامتب گیا یک وراد اولا
 ید یار تو ولار ضع حر یک ں وہاشواب روا ںوہضاح کد راپ رد تاک باد آی اشک د مارک ناراد روا اھیرپ تول

 لر فقر قاطی ںیم ےن زکر لدلاداھکوج پو رکے ی اک ورڈ اک( اےک رحب ےک لاتا ےک لو لاد: :تشلا یک ودلادضح
 روا ایک ر توکم اک لپ ١ںیم ےررکن کرب ےن ہلودلا نر درگ کش اباد نت لو یو موکول

 رظخ ےک وہ نک یر لج یت ترواوو ڑوھبوکک ج یکن یٹاش نیا ترابی لوکی ربیف فش وئارمزو پا ےن ہلودلازحسم ایگ کز ارش ےک کر ات ںی وف
 زار شراب مت زار رول کر کتان ورک د پدری واز ف لات ےس ےس اج ےک ںوگول نا تن ؤاج ار یش ےئل ےک ود یک ورا
 کند پرکاربرد لای اب ےنوہ تسرد مک

 یک ورا وصیک نتارترا تل« یار ارخ ات بان کیا ہلورملازمروااق م کرارخب تالار اد و لا ا....لوملا 7
 ےک لالایی روت لو ملا خار 6م الا اکو را نر اس ےس رم ےک دردی تاپ ےس یا یر رقت
 ساق و ےس ںونود نالو منویک اہ ر اتکا ت اتر کم تام

 کک تں اہیایلرکء صا اکن یئاش نج ناروا ای آف رط کھ داچو سرک وا ےس راف تطاس زو یری ماریا :تافو کیری
 یک لا زج روا ترک رپ ترا زو کچ ی اکی رٹ کب ن ولا ترور قت لاک کا یری نوچ ایران فسا زن کی
 دور ترازو نارگیل از وب کش اقا تستی ماقتا راھ تانک یکی اھت پد ااا



 میر... ۷۳ نورلغن رج

 رھگےس ںی روکنا ایکرودوکر قم ایام اید آلو راد ذ کت رازوہدبعےس یل وخ تمام ےن اچن انچ اتان ی ۰

 ۔ یب ترش کی اے چو کیا آں نٹ ےس کواسو ارح ا رتا ےک ناروا ۔ایلرک کالب ےس رودرودوکن وا ی

 نرو ناسا الاسرپس تیس ا ےک ناما نب ون ریما اھت اوہ ایگ رط یک اذان ناز سر اکروصن رب ےر

 اات مام کے ےس فرط کل ورا کر انک یت ی ا یکر اغلب بے ر ی ۹ے روھ انچ ید مکے کلک پ ےس رل ن کار

 4 لک اچ ۔ایدالیمھپوکں وجوف ںی باوجو فارطا۔ایلرکضق رب ےرےن روصضنمایگ ناهفصاروا اید ڑوھچے ر رکی ر ت کد [لروشغ

 1 -ایلےل نظیر روایت کت ارت
 همسان لو لازم ایج ککے کر شیخ یکے قم ےس ناوکلو لازم یئاھب ےنپا ےس داف ےس لولا یک: :تسلگلروصنم

 ارادت سروش یی نیس ید ےک ےس اتے روتر ت ےک ڈک ب کیا کرو مدو نیک بج ع

 لگے نادعب ےن نیا ق نی روصتروا۔ایکب اھت ےن نننججیاوہ ییٹاو بناج یکن ادجہھتا ےک یل امور رونی فرا

 ا الر یز ب ن اہفصارک

 8 نیب وابا بشوروش ورد لو سان ایگوہ نادر فرط یکن افصضا یھجیلودللا نک... یگ 21 لر

 ریخاپ نا ناز درک کا نا ےن ہلودلل ارج ےک وہ تتر رار را کوم نایب یہ ایپ یک سم ناے ید رکھ پ ںوکر

 ی نک ےک گاھ کای ناچ فرط یک سومرن ارت ء الڈراموکں وک ےس تہب ےن اچ انچ ۔ ایک ماکس رک قاتل کت

0 - - 2 .0 ۱ 

 ںی نگو ی سگ سر نقی تره یی رب ارس نیتی ..:راز تلام یکن شرف
 ہدایزوک ای کر ت دہن یکن امسارخ لنا ےل سام وہ یر ںیم یت لاحرداےھت بی رقت شا ذےس نی یئاہید مان یکم

 موس لا ا ایگوہ رات رپ ےناج لا ا کس رکن وصول تأ اولا نمی رم هد تستر وا مار 1 ے رکی شادرب

 ارے گج نادیھ ید ےہ ےھت واف تمباخ ٹھرک اف کب ےک نامت ے اوہ ےس ےک یی لاو روح” یکے رہیا تنطلسا

 ادرک کک داراق ےس ہلودلا نرخ انچ یگوہ سئدیپ کرتا ن ےس جد کیک نرمی یک کپ آت نام م ےنرک

 فرط کے ہر بس ےک بس ایک لے بو یکے پن در درک نار تبر وست اردد ا : طر ن انسا اکل ودلان لم

 روش ج والا بر وام لاس یا ۔ےہ اکو“ ورشیقاد یی ۔ایارک رگ لاو لات ورا نکرد وی نکنابنصا- مچ

 رای آف وارو اخیر کاک ایک مرک ےس نام

 توک کن اج ےس فرط یب اروا ناج دات کوی ےہ لولا کر کز ےک پیدا پ آ...:روصنمروا یکم

 نیروصنمرگش اسانس نا نا انچ اھت ایگ چ نام ارے رک ادارا ےس ناماس نیب ریو روا اھ یکدم اہ وک ن ازرق نب ن

 نرو کف مس فسا هما ره سا سد نواز الرضا اج ج ےن دادیا یک یکم وک کارت

 ادارہ یک نا ج اپ ےک نسب نرو ا آت وار ایشو یک ےس نرو فرت ریما فالخےک نم یک مش

 وچ ار یکم :ایگوہہناور فرط یکن اج رجروا ناتسر طے “ےر ٹویٹس لودلان کرب ےک سا ....: ضرب اجر و ملا

 عو مور کک ےس یا ای آت وا فرط کے دواک رق نر وطور اک بئو نازم نب نحر ناب ےن ددا نایک اچ راشی

 فان ہلودما نکروکت اباقم نا یو تکو وود نا ےس ناتا ان روم سیکل



 r : نوری ترا"
 ایدز NII ترور ترلان رو ما یکتا دام دات هک لول نر ۳ر روا اکو کپ ا

 ق قوری مچ یار لا ایت مولا نداده ات لا شوی کا. کنون لا
 ےک و نور ایپ هان کاج هارد ینا رپ ےس لاس ایک 7ا مم یم تا یک و س رفت رس ژان مو
 یر روا یک دعو اک دک ودلالات 2 1

 ا کف یک عیار او کنونی رشیک یاد ناما وار :رضقهراپودرپ ناج مت اکلورلا نگر
 مولوی ولا ےس سا ایگ ؟رصق لاک ورا ها لر زا یا الی ما یت یم لام ےک دلا ره یا

 اولا نکرر خا اگل ناسا راکت سوار رنو سودا نکرد کس اد کیا یا - اد لور ےس امر
 ایل 3

 ات تی سن رک ئے اس رسو تہ
 ۔اھڑپ ہبطخ کما ےک ہلودلا نا روا یر ای چن اسارخہ جانب یک انچ - ید ید قاین

 مات ہہ کہا ے اراقب وک لام نبرد یعسو انب نرم ک ییا دہ اٹباکل ا ۔ ایوب لاتا حرا نادود را .رارفسلاسار خر
 یاب فرط ترور ات ب یا اچ بیک ناسا رعایت تی اید می رر نر ناخ 1
 ےن اےک سا یلڈبا ایک وک ب ماچ کن اہ مج ےن ہلودلا نر اکو سو اقپ اسانس وبا کی ا ےس ا( ید داٹپ ےسا س لولا نکرد ایگ

 یر لا نکس اس سوا اھت

 یک نایفصار وا سس لا ویا ےک ےئل اکا ے ناسارخوکی وباروا می کن اسا خد یعسیوبا.. :لودلاحروارلودلا نر
 يا یا اد اٹول فرض یک ر سمٹ مرحگوام دعب ےک ضیق رپ نج اھت ف زوم نر لول نر تو لا ادب باپ

 ات ایتاو یکایک ار ناک کک زبان ورا تساوی

 یو نما ایگ پن اہطصا ے سار یگ ےس ناسارختتسد لوار کریو :رضتق رپ نان کن اک ان ر
 ںیہ بق تے روض اروا ر ار اهن ےن ناکام نی شر اگےک ہتسدرالاسرپپ وا اھت وج ومیلودملا کر نب یو
 بلا کر اب یگدےرد تسلکے ا ےن ناک ام نب ہوا ےگ گے ےرسب و شقا

 لاو نانسی وع

TTلن اس ما ان هر اے رش اکےک نام شک وا لول نر.  
 تفالخر ابرو کا کد مک اس سلول نر ۔ قومی اچار ارپ ادا ایکو دعو اک ید لی ناوک

 مار اول تل سا هک ریس تر دلو هد کا 2 راز کل ایر رودسر وا یلاسارقرواو قاف تعلق ے
 م وک

 ۔یج یو مت ٹیک ناس رت

 ظوادنو ناوب زور ....: حر ورخ کن اھھچپ زور
 ر زاوا ےہ ناب زو شے ره



 ۷۵ نورظندّگیرا

 یو کس رب ترم لا تنی یاس نور ذیل شا مزد کر

 -ایگل ے ناھچ زوراکں ویجتاسےک یو 2

 ایک سے ماو اوال وراز ےن یار اڑی انک ار ۶اے ناوک ی “زورو ۰: ناپ زور روا لور لا حم

 ےک 1 کن ات لو را صادر کد ومنا ےک ےک گکچ ےس اھ ڈور ےس دادقپ تالارادوکن عش سو

 7 دوم تفاخارادرک اد آی سا ذسضیف اره سس کد رب تفاهم اجرا نا .

 28 زن ام نین تا ےک سا یدک باد فرات اور اپ مولا زم

 ۳ اب زور بکس بس نشو ی شوش یک آل متد ادیب ہی رقےک زاوہااوہاترک قو جن وکووخروا ای یت

Enدوز ےک ےل ںور تروا یک اں اف کس لور لار حج ےس هویپ هک زرد کی ش ںیم بغش روش لا کرت روا یماند ف رع  

 زور اي مارا زر اکے اکہ مر کس نامهای ےک اب ے ےدارا ےپا یورک (ی-ھ “0 ,ئٰ سس وتو

 ایگ ارکرانقر گولن اپ زور نارود رک کپ ڈو بام ملا سگ نیم جناب

 را پک یاد ےہ تلفی ئاتنا با گدارقب تفریح کس یف ایم اک ا... 0 وخ کن امب زور

 دم  ٔے ناھپ زور نئارود یا ابا اج ںیئاو ے زی تابت فرط لک کل سے رکن لاحاکیرانةر کین اھب زوردار کود کیا ا آن تام ود

 رکی روفر وڈ اجد

 نب لضفأ وبا اہ درک رب مر روک سوگو ارش ےک لورا ادضم ےن سا اھت تیرہ س ” اب یگاھچ اک احب ور... :تواغبیا 7

 و ا ا اب بایماکر داد یر جج کن تا ےک یر واہ گا LU 270 ل لددلارضخر تر شر دیمع

 لاک ا ےن کوی یسک کک ں ھئا دنا

 ےس یک ایک ر ت لود ہک ےس ب ےب روا یکی افا ت زهر کوک وک روا ۔ رو صف 7

 ۰ گداز ت تکنا 1

 اوز هم سدان 9+9 سد نر ار مپ لو ماکو رلازعم

 | لو رلارص یورک اچ رپ لام ےک ر کب جرم سج ف دارم ٥ ف از ےن ا چاچ ای

 ۔ل؛رلاڑخروا_ تر نر ںی اب س ناری او ضا تیمور ارام اتا

 رم ا کوا فرط کے رک ع ںی ےس لود لار یکے رم ں ولوج وف یک لو لات ساب ورک قت وسر اسے رک

 ءار اوبا چیک ےک ےک ےک رکات ناوک عح یا روف ینا ےن ورا سم هک ارام رکےن ںی لا تی روامء اجر ابا کی روی ول الورلا

 لور نا ےن عوف کہلا ۳ لوم یگان ں ووو ن ںوم لج تسرب زرا ےس صو 0 پس روا

 تاج مایل

 1 کلام نویس وا ارصان دعب ےک یا

 ہلودلاحخ ےن ںویھقارس ےک سا ایگ نی تر ایم ان ریمصناو لا اھ کد تر دوم کلا ا

 انا ےب ےن لورلا فیس _ ایه "بلع سی ۳ ی نیس ارام بکر لودلارصص ان ےس سجا ایر کل ام نا

 لٹ 7 لو دیار ھب ےک یم یواورک سین افاسیک تے لورا ھو هک شنید روایی ای پا ایک ابقلتا ےس مار او تزع

 ےک ےس ل وے رکی

oاد کا  



 مورخ. متر 4 نورلقى اترا
 _ایگالچ لضومیلودلارص انروااب آس یاد ار۶

 تر ارلوب رمان ساکن اشک رب لار نی اف رگ لو راج فل ولار حش :کریعلو لر
 روا کے ےل وہ ییا ںیم ی“ ت تطاس ا زوروا نس کس اور ساک لا کا کشم لار
 رانا تار روا رتبه رویتاس اکر ایہ ںوٰود کیک سیصد درک مس رب سی آی کن ارکالہ وکں ود ےن ا: یھ یر ی ات
 ے یب دبج یکاوہو ب ا لودلازنحمایکرا اکے کاروان ےس رووا کا قے ےس یوا ن تانکر تسرد ماکت سو
 لاو سایپا واردات دا ےک او اوکی ناس فک لاری ےسا بم او داور فر یکزاوہاےس دادفب ےئل
 رارضب روا حنا ارغبآر وا کا اب دروش < هاضو کل یکے ار اروا کت ضلع یکے اج زاوہا ےن ںویماع کس لو لازم و
 سا لوازم اگیئاچوہ متشٹناکپ آے دادغب تالا راددندد نجی ماقوہ یھئااوہو بآیکں اہج ماست یکم باوجو فارطاےک

 ٍ زاولکےن ںوکول نج وہ رش انی دوکال کیا سی راج یک اوم لیا ے ےک آپ رواہ آ یاو دارخب تالت اراد بام مے ےس ر
 ٠ ٠ یوں اروا ےکہ نامت ناں کام ےس
 توک مس ناتو نا شا کنترل لا نر شش 7 دب رب ناجر جد ناتسربط اکلودلا نر
 فرط یکن اتسربطےک کہ راس فس لول ۔ایگالچ ناجرج کہو راس ری و ايد اکر یکم شیر اس. اھت پ درک
 نا ی ناب برا ےس لار ترا مر دن ناتو سرکار لاک
 7 بی تب تل لا نر تلاش کا داد سن کلا نسل نقاشی ےن ریو نم ساری نر سدان چک اچ لب اس نا ديگر کوان اہ
 یر اس( شین دم نقی مکس در درب تلاشی یا. از یریشلءدارفب
 ند اپ ےکانان ناوکنفس سوم ھا یک یا روا ایل نیم کرن راب ےس اف ےس کوم تحلب ساروا وم تنحل ن ایفم

dtسان اا س ع رطح صوت تای اروا« اکر رپ مش ےس د روت یکی دار وبا 2 کو تاگ اروا  
 ا ب 7 تارج یکت کرت وم رم یکاوک لولا عم نل سا ۔اھت ات ورب اہ اچ فرط مج لوازم :اتاوہ انب کان یک م اخرج ھ اید لے کرو

Cdrےس رص ےس اجب ےک یارک د سا ذی ایوب اود نسل لا نکات ستار  
 یسک ہی واوم تر ےۓاوسروا( وہ تنا کرنارپ ںولاد ےک کم اےک لوس ل )4 هللا لوسر لال نيملاظلا هللا نعل”
 (شیپزون)_ےۓنرم؟امتماپ وربا

 اھتااپ ےس رکے ہد رسک ارو ۔اوہہناور ےل ےک ےن رک جب نارکت نطلسلاریزواکلوردازم) یل سم یس ۵ ....:تافد یزو
 ۔ایگا کن ڈی داد سا. یراق ناشی نت ےتسارروا۔نول بناج یکدادقنآر وج ایکو التب ںیم توم لم

 ںیم لیٹے رکا رک دیتا سرو ا وباع ےک یارک توپ ےس باید لک لا ےک ےن رم ےک ی٥ی زو ےن لو لا
 هک اس بلاک مزد گز نیل اگل ےن رگ اک کل ا سن نج سا رفاه ی زا شن نت یاب نت لا دا
 ر ۔ےت تاج

 لم ےن لو لار صاروا یت یو ھم سج آی کہلددملازنمروا نار نہ لددلارصکں یہ گی تڑپ ہپواپ آ....: لورا ص ان رواہلودلاز عم
 لڑ ہی لیوان رو کنی تل وارق 0 لار فرخ کدامیک ناک تاب یکم ا ...٭
 ار گات اے تاقا مات ن امد ےس ا ینو ز ےس ل وقتی گیج روا یا



 مو: :مٹرلج ٦اے نورظنا را

 تب لاایدرر اتم لا ےنرلددلاز ماہ اچ مرک ور عرف لا بلا رجب کس تگ ےن ہلوردلارصان اھت اید ںی تم ٹوک
 ایگالچ نیک وک سم لوزلارصان ۔یگدرکی اہ چہ ہپ وم نایمرد ےک ج۳۵۳ ےک کب جرم سج وف ےن ہلودلا زم ۔یدرک ورش لاک

 کج ےہ راے ہلودلازسزوا یدرکراظاب رپ لسونم ےن دلودئارصا:دحب ےک یا ارگ ضق ےن ہلودلازھمرواایدڑوھچیوکن یم ےن ہلودملازتمینانچ
 تیا ر ت ساگا لار ان ےس رکو لازم ب کس اکتبر یدک اج کلکو مرک ر تیپ ےن ود لازح کد کش
 ی سرور رو اپ مگن او رم زجوکن ارم یٹچیوااوہ ناور ںیم بق تےک سا لودملازح۔ ین ہا سیٹ مگن اور ڑجب ےن ہلودلارصان
 ۲ ے ہلودلاز 'ںی+ وں ورادرس لونود نا۔یئوہ یلایماکوکہلودلارصا: شیرلنت لا ا۔ایدرگل ھر ف کلو دلاز ھم وا ایل ےک رک ئوکح زوٹروا

 بج ایر سی یہا ت یعحبارساو لام وکل وی دیق ےنرہلو دلا صا: ۔اگل ھا بابساو لاماض تہب انچ ایلرکر فر گاھت یک رقم مکاح اک ل لم
 ار اب فر یک شے صود سر کیا ولارعا وایو وچ اسوم لو لار انچ انچا ڈو فرط کل کمبود و یر کلام
 نا ےک رواورو کک کت ازور یو دلار ات ۔ایدےد ماغپ اک کوم ککے لودلازح اکرخ ؟۔اھترب با اھت ےک ساہلو لا مم اھ

eتفلارعم سیم سب روا ےن درکگے ناوت ےک ہودلارصانر طر ش یک گشادا ک راغ رر مق مردار رر اید لک مایک راتب تاس اذپ اھ  

 ایگ آں یئاووادقإ تالا ارادو لاحت وایو رک روک ں ول ریت ےک لور لا ارح _ لورلارص و

 سرما ماتم ےس کری یب یک ۔اھت ہضم ےک ہو نب فسیلءنامنکں یہی رک تپ وامہ...:کگج کمر ورا
 ےن رکی زاب روا یوارک رگ پوشک فی او کی پورا کات ایک ایا کج ناخ یوا
 ےک ارادت رش ےک کب واخ” ےساروا کت داخب ےن مالخ ےک سا لاس یارب .ے کوی دت اوہ ۔ایگگ اھب گدی رب برف ا ۔اگن
 مورا ےس ارےک ایر لیا لاو ار انچ کت سا وخر ید ترس ےس کا روا ید بی کش رگ ورا پچ
 اب تا لوله مدت زاوہارکےن سی وف یھب یلہت نطلسلارمزو ےلھب ےس ےنٹبےک ہلور لا زعم ھوا اوہہتاور ےئل ےک ےنرکرتحق
 ` -یئوہ بیعت ر س ا ی کوکی را خ نیر قد« لا کسر چ اچ ۔ ددم یوا

 ما ھ ئار روا ےگ وہ لش تب ا یم سا کک کں اہی تسد ےس کھ لس کور صبار تے تقو یاروا....:ہضطیق اکی مار قر بور صا
 یز یاش اتے ر ےس رم تم واک اد نوت مارا ریلی رس اکیا )رتا با ییا 1 ۳
 تر جی ےس یارک شار تیک یک یوم اقا تب یھچن انا ےھت ود ایز تہب یگ براق او اےک یا ت شا

 ۱ 2 دا ناوگان سما

 ندرت ی هتک شير سو هس اس کس لورم نا ی حل هر نا نا... :ل ابن افطنا
 نت نم باید یدک سر قرون افط نیا یر برو تم ےن بس ناریغانچارزگراوگ رب وکں وراد تشر ےک اق وتوم
 : جیک رک وک ما قت اقاہب ےن( یر رس ےک ہطیما رقت )ھما نا ی٦ی ایک قمع یکن افط نب اون ےس نم ںودنم تبارقےک یمشاقوجوکن ادرم
 لک یہ ےن ںوکول نان ۔اھک نل ےک ےن کد وی ن اوا وگول نلدخب ےک رک ویو ب تہب ےس مارت

 ہرھب لا ووروا یئوہ اپ شو یم ںورکم ےک مارتے سا ےب د تام دفاربارب ےک ںیہ کے ا ںیہ ےن ارم ارقا زو یکجا نب یل
 لاين داود لا سرب ار بس نان کمپ ید هم هک
 اپ ےک یا روا لیگ ۲ یخ من کاپ کس لاو تاور بتا سا لولا حم م ےب ری نام ال ورلازحم

 زن چ ۳۳۵ نام هاطک یاد (۳۳۱ )لاک مت نیر بن عالی... 9 چیکار مک افسر...
 ۳۵۷-2 «ت



 مودع متر A نور ترا

 نت نادو زہ اک ویتشکوس کیاروا ۔ایگ آیا یم نامضمر ام درجن انچ ۔یئوہ لام تار خوکس ا ےس مکن ئاش نک نار کک ت ٢
 رجب اور زند نیک یاب نیر ن فلورا ۔ےرو آگ ج روا بتال راج یم فا یگکتاور یل ےک سرک
 آے زیب لک ںی ف سست فدک ٣لو داد اکیا ارد داف اپ ےک لودللا
 نام ما کا رج نا کبد گذرا تکه یدال ک ھ ںویتشکے ون یکن امع لئاروا ۔ایکہلمترب نام
 -ایگوہ لاش یم لوقالع للدرٹنکیم ےک سا یھچن ار وا ایگ ہیطخاک ا ےک لا ریو حئ اج ایگ ار صآ توکل ورلازحم

 N O ےک ہے اش ا ارگلددلازحمش مس ۵ھ کا وہ دای کب آ :تافو یک لودلازعم
 ے تمیز یکم ترش کش مرگ وا دفباھتای آڑ وک س یم ید مسادوکں ویت ےنپارذاھایگ عرب تفرش ترا رم
 _ایگوہ لاقتااک اصن رم ی دا ا اور تنے ہار کوما

 نیش نت ارج وک( فر الاسد ےنپ اگل ےن رکی ٹا دب ےک تافو کدو ملا چرا لولا در وا ۶
 آیا تیام تي رک ج صم ترا مر یم او
 مگر وا ےرامش e کر اولا ا !ورلار 2
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 بسه ادا لب ران دیو اپ ے تنطاسرومارکو کیہ نب فورع بلوک
 اوور نس ا اب 1سی رب اچ کت شاید آراد

 رقم نا تا لکسوس کاست لو لو اب برکات کت ؟رت ساید ر

 را یل کسر ین ارد زوم مش ےک ےن ال ںیئاووکں وراد ۓا یھڑد ےت ےس رگ لاطم اکہ فاضا مکے ماش هوای دید

 پ بارطا ںیم ںوم اکے کہ لو دلا زعۓل اد یی تر لری تک اند

 اور ات | بس اقلیت لاک دعب ےک ےن وہ ہم نا یر لا نرالا ترازو ین

 ےس اوت لو ارضا سان یو وب ی تای! رسا وچک
 هشت سام نب کن اک کت را زو ارم ایل فا یی ست سان ایک م رفا تراک رک

 ا ی یک ےک ےک کک ھوا دیا سیم تصدنخ یکن اما نب وف نہ روصصنمریماءارامب ےس نام رککی الا نیب با 1

 صو رک وا ید بیغرت یک کل رکضق رپ ںوقالع لورٹنکم ےک ےیوب یک ےسا ےس یواین یک تا یا
 'تعاطا یک ین دان اداس ج نوید رد کن مارا نکا ہوے

 سانول وا تس ادا جشن انننصاوکل ایعو ضا وس لومدادر فی توی هر ا دل
 ےس ار ےک نلاسارخ ےن ہلودملادضمع یگ داریاروا تر گرم عقد لب دارا
 لم لاک رات یقبا ےنریا نیا... ۔ےہ رکذاکے ناج ۓ کیش مس 7 7

 2 اے یکے دعموج ںیم ےتکسوک را ابر

 ۔ے رو ۳۵۳ ینا برا شو ہال ھ اروا لولا رش ےاہتادی ارب لا)



 صحت ٦ ندرظتا تر
 مت اوتو کر رکو نارود سااھڑب رکےن سش ین :۵2ه'9-٣""04“7ە27 هناور فرطنافماد یراف لر

شیٹ ےڑوھکرنچ ںیم تمدغ یک یک ند کیا ک آپ حر طس ا ٹوسیقاو اک یکحش :توم یک یکم
 7 ےس سیم نا ےن ریس: ئی 

 ای درک تر کٹ لپ ےن روس ھا ایہ اطفخ ہن شنی لر ازت فسا آے سروس یگ کیا ےس قاقنا لی ئل ےک را کوہ راوو ایک ناڈو یا

 ۔ےئ آٹو ناسارخ کوہ شفت یا ےک سا یخ انار دوا ایک کپ نیز رک روااڑپ کر کوہ یھڑاڑوھکے یک

 شی تابع ےک ناما انار مک جت يک نانرکت اس تمولحرکعیکن اماس یب ےن الا نل یا ...:س ای لا نب یا

 یو وک ای لا تسمه کس عماد اچ لس رات بج ۔ایوم اج اف لا دعب ےس رکے اچ اہ اسا

 ز لام ےک مودداب وکن ایس یئاھچ ےپارک گیری عا ےل سا یک ایا روا کشا ن ایمر ےک عمار وا ناطر دولایت

 رٹیوکن یا ۳ ایلرکضق ےک کل تی نام روا یک برک ورکوم در کیروااو رت یارب لا انامل نک اد روک f نوقع

 که لو رکاب ےس لتر وم دعب ےک ساب ایلرکراقر گے ا ےن ارگ اث )رشد رایتل

 :٠

 ےرداایگ چی ئاراخب اپ ےک رو ٹرھاوہایما ے ناسارخ نب ۔ ایگ ناسا ےک عقاو سا گنج یکلودملارضحروا حا ۱

 حساب نام کب ےک لایک: لات اک روا دیگ آروداک ج۳۵۹ نادود ا ںیہ چی ھڑب ہہوا پ آہ کا یلج۔یکد بیت یک یل رکضت رپ ےر

 میا یج لود ےس ات ےس وہ ےس ںوقالع لرز ےک عا ےتالع یدعردحب ےک ہلددلدضع وچ ۔یوہ ا توات نان یک
 یک ما ےس سا نگ ےل ساپ ےک ما قار ےک لولا رضع ی کراتا ترو یکی الغ شا سا نر نر کیر ۲یچ شیک یک

 تساوی ی ن ںورادر سٹار واےئب د لاڈ اھت ےک عمل تقو لب نت لپ وار یلدا
 ۔ایگا الچاراقب رکےن وکبابساو لام روا لایعد لٹا ےنپ از وجے ہر یاب اپ ےک سادارفادنچ ےک قش ی درک

 هاو ای دے دلش اجورو با ےس ےس اروا یل رک ی وہ لشو یم نام رکے لور لادضع وا : اکل و لادضع نام رک

 ۱ قیر یقفا بقا لو دلا فرش وااھتاڑاگار ٹن اکتسوکح پار یار ع ےن سے ںیاوفل

 منو خاک ت ع اطار اپتا ےن اعتب یاو ایک لچ کاو راف رکا نب بان انی وک ۵ ناخب نیک ےک ےن رک رپ نام کہو دلادضخ

 اپ لعاب ی اہ ےنپایطخ اک اب ےک ہلورلادض خر واایک

 ھتاس ےک یک تھکا لاگو ادیپ ہرطمنے راہ مایق ےک ملا نا دام سس ناسا خب«. :تافو یک عل

 لپ طا یک وکر ویک دي ام ناسا فار طا تقو ےت ڑوھچم ام رکوکب ابساو لام پا عمل ۔اید چیحبعزراوخرکل ایگ ےس اب

 رر ےس وہی یک کاب تاک یک بوش ور زر و وای تیغ یکم نٹ وش آں یم زراوخوکعح دعب ےک سا ۔ایلر کشف ےن سا ینگ

 گن بستان ام رگ دل کس نوش ترا کوک ےن مکس ایم بب کر الت کت وم یک اصف یک

 تم 1 اے رو دت افاضمے لنا ۔اھتر اد سرومان کیا ےس لڈ ںورادرسصفکیگدرکن ۲سض ن ےہ وه :یرربن ست نک عم وج

 ن دوف اتات ر ہر طق فورم ےس یاں س نارا روج وک ں وج یک نت اجرک ل وص یکے سایت رکے فرط ی ا فاقول کت

 افق تاج بدیع او کا تاپ اتم حس لو ار یک ا لولا

 چ ل یک رفا منبر مز ویر وت ات .لّج گر السروا و

 ۔ےایکیرئ اح



 ت او ست سی له سس مروت e ۷۳ . نورلظندنتراج
 رد فکر لس کدال ک ا زور یتیم کس يا يلررصاکل وراور مرا هکر کیک روا یگد شا تسمه
 ۔لودلا ن رے تاو ا یورک کا ےک کرا کرک ں وکو نا ےے دے ا ےس معےک رب وس ےک رک اصااکت وم یپارادر ےک سا
 2 ورح ےک رک جرم فومن ضامن چو اپ جک اقا تس جو یکم ےہ موم روا یاد بناج یک وووک
 ۱ ۱ دارم را
 رٹسہازور اھت الت ےس تر ییا سش یر ترام گلوچ ایگ نادر باج کیی دب دیگ ا شورا اچ 8 :ترافو کری مگن کیا

 ترازو نار اویا اٹ اکا کچ یک ار کچن ایکو لاتا اک ا لاس یدسیٹوچ ےک ترازو یقپا رکا چپل مم نادیم ۔یئگھ یش کے
 ںیم تمدض یکہلودملا نکرروا یک مک ما ات لام جود ےس ہی سم ےن سلا اھت ٹکا اماکے حی الغازواتروص اج وایی یاب کک 1
 پ یگ اے

 ےن یراد ککروا تسایمدوما باک ن اع اکن وقر مولعفلخم و دیمعین یا لضفأ وبا تنطاسلاربزو 7 :راورلو ترس دیمعع کرا
 ملک ت ساس ےس یا ےن ہلودیلادضح اتا اج بوخوکف بان. یخ ار ازم من چرت یار واب ےک لا اھت ف تاو قحا
 لاھور گا شاکل ا ںی گن نوروا ییا

 رو حجم ےن ںونیٹنیداب روا ںوکرج یکڑای وت یہ ےک آھ ڈی یگ اپ آکا ج ایل کز ڈر نام کس لود اضع بج... :توافب ی نایک
 دات ورم یار عام اتش نکس لو رلارضع خیار وری شنا نیر تو را تا یرل دلار
 تیره تیار کے د تست اروا یف لٹ لچ ےس ںویخاب ناروا اھڈب فر یک 0 تاج کم لک فرا روم ام وکی نج
 نااراب ینرواایکب قت ھتاکن ا ےن یل نب باع دعب ےک سا اھت یھب ای اکدیعسوبا نوا یک یورک ےک کر فرو ور ڈاک یارک ی نایک اپ
 فی تست نیو فرمت نارگیل ی یاری اتکا تالار دا ہجر

 _ ےگ وہ کتار رپ ےک ر معاق ماس ادو عرار کل وب تع اطا ےن بس نارو دو اید لاڈ ی ےک قرار

 ےس مان ےک یا امد وي هکس رس هدر ردد کیا ےس یکن دیاع دعب ےک ا ...:رلم اکل ورل اضع كام رک

 ارگ ین تش یکن ا سا لا نب ینا نب نامہلس ےس بہ ٹولوآں وفاق ےک ںورفا مے ڈا ہد د ےک ار دادن لب هم
 ۰ تر فیت سش یکرکل ووت عالما یک وکم ککے ںوہنا واک ےس کل اپ ےس روز ےک تتاطروا ایک نا کن دباع بج ۔اھت
 ۔ کدر رش ین را و ور تر ئاق نامد نا سیم کل امن ا کت
 هنر تنگ باب کک نام کوم اتر یت جک سکس لار ون رضوی ہو رھقیڈ ی یلدا
 لھاکن ارب ہکے  لایخ لا لرد بر و فلت کی اب ایدز کج ےک رت تاب ےس ین کباع ۔اید مک تشک

 تب تقاط رو شوا لو اکرام اید ےل ہن نی یھب اہد نئ ےن عوف کہ ودلادضح نشہ ئی وہ لاو اگل اچب ےس ہلمتےک ںورو 1

 تالار ته کس کاھپ رکا کت سک ےہ ےس وہ م اشر ابر ے رکلباقم ےس یگادرمروا لال قت ا قتزودو بش یکم

 ند اطط ےس ںوڑاہپ ناروا ۔ایگیدےد نا ۔اگنام نلا۔۔ںیکںیئاج یک وگولدنچ ےس قود حم ےک ےب مال روا یول ںی ےک
slزیر ودب آواز ےس د زاہد اف لو یو وک ور اشک ل تاب نا ذسلولارضع کس هد اتم  e 

 ۔ایگوہورفوا فو نتفزواایگٹ م ےس یتیم نانو مکن ارگ اه دات بار لو ندا نا گن با

 سراتو یک تقوا مار مرکز کیک رم حشره ۳۶۹ درک کلا ےک ا دم اھ دیمما نیر نسا نر ا
 ٠ ۔ےرشاہ کیا یم ںوقالعےک لا سک اے ناک 6 _تاھقارےک ز۰۱ لئ ار اج



 مدرج مول mM > ۱ نورظن ات
 لضماوبا م ےہ ےک رایت کس ادب کس ساروا ںیم تمولعرود ےک ہلودلاز عم ....:لایشاودر شیر ر ایف لا ۰
 ربا ا» لا کس لو ات جهت کس کس کان اتم ےک نا اق کک اک و نا 0 نت نا
 لک داراز ںی ای رقت + راک خواد خب نره نام ےک ترازو ییا ےن یا اھت اتل م اکے ابر همدم ید
 مات و خطا شال کالج بایساو لات ۔ وب ری رس (۳۳۳) ست رب کان رگل تار نت
3 

 تمزاا کاج واپ ےن یا یئکوہ یئاسر ککلددلاز کے ییدذ یا تن » شش اسکن راعش تیک آق برج... نم
 تار قرایز یکت ایلاطمروا یئوہر ہا لام یک ل غاب تطاس و بمچر جانگ و ملارد اتال ناخب رس پس لک
 را وراس تہب ےس لا احوال وب اما تے ساارواےس سا روااپورگل و وز سا ورا وای ٗۓوہ:یئاکی رم ےگ وہ ےن نم وو
 ے جو یکہنام مج ۔اگل چ اچ اچ راکم اک یدک اجے یا ترازو نادت انچ ےس ےگ ۲ن د کیا حب مایکل وضو دام

 زوال وری ی درک ور شام ٹول ےک 9 لوس گرمای ربا ور يک م غ پودری بج دب ےک ںونرے ڑ وخت یوم رود ں ای

 ۱ وب نسب کل ںیم ںوکرتروا لوہا ایگ کے توافد اس ایک لیکر شک ں ولد اذا
 نمک نت نام نرم ینہ ےسدع یگدیشکرواترفنیکن ین ن یکسر ادرساکں وکرت ون نا دس لولا روا نیک

 یاب سلماس ناک تعا کیا یکں وک کوارک شلامھمدااب ےل اپ ےک ہلودلاز گیا ممکن روا یک سنی کے فارم
 وا شے لاوکن اپ رکا کک مالخ ید ےںومالف۔اراکلوکں ومالخ سا ےس نرسید رک کیپ رکے ملف یادو کیا یل 7
 یے ا ےن لولا چاچ ید کاپ ےک ہلودلازوکمالف ا ےن نیک ےہ کت کرتی ےن مالغ یاد ےس لشزاس یک ہلودلازوع الا ہک
 یا دب ترف م سیم آے جو سا۔ےہایکل ےس یلایش ےک زادوکل ا ےنہلودلاز کا لمینت یک ےس یا ۔یدارک
 اگر ررگد یہ ہراس تہب یا ےن ہلودلاز گنی هر ایرکپ ےنرکل وک نیک ے مایکل زار دف

 ایتاکل سم تمام وا اب لڑ ںیم چل لینے ک رکرایفرگوکپ اب پا ےن نادعہہلودلارص ان نب باوا تقو سج... :ہلودلارص ان نب بلخا
 کے ہلودلازع ( ےھت یئاھب ےک بلو با ںوفودب) می ارباروا تاید رک ب ماکت فلان یک اےس فرطرہ ےن ںویتاھب ےک سات اھڑیہ نج کلا
 رل رتا اے اہ کک e روا یکم دعواکے دور لو لار کتساوثرد وارا ےک نام ام ےک قاب تی اروا ا ۳

 نیکی دنا ہو شش سیکل اپ لس بل باما دا هو تم کنگ نود که الم ےہ
 _ ایت یگ( ورک ل ورح لشو لارو ایت یگ و ترازو نادم کتب

 وگو ان لاک باد و بقا بلا اوت خواف قناری اکلودلاز گپ لام

 قر ما شیاوف کیا ےک دادخپ ....9 ےہ رک املا لفاوبا( م۶۴۳ سج نشو رکی دج کاپ ےس اھ کج سایپا یک لا
 یت واہ ےک ہلد دلا زظرپ ےک تافو یکی اروا رام اکی کم تیک یم ہنامزےک لو دلازح/.اھ ٹو رپ ہلصاف ےک راع فرط یک رکے دادفباندازواھتاترکگ اپ
 ر کی ا یک نیک روس سا ترازو ےن ہلودلاز اھت یہ نکنئانچپ ککلودلازکے یی دذروا یخ ےک سارکاھ بان روس رش اک رہا نا ا
 ٣ئ نایعالا تایفدروا( ٦۹ سج ۃرہارلا مو ) یھکد ایکو روبشم کت ترازو تستر کت "جاوا لا ۃرادفلا نم” لوقم یل رم ک یارب نا ذ یکں وگوا۔ یک

 یت ل کا ہی ۔ےہ یگ کھیپ فرحت یک ا ۔ےد انا تام دخ کس لپ وج شوک فک بلع اک یکن طفلا ور اتع ی ل اہ 0
 یا ۔ھت یہ یقالخادب ےرجو یکے نو ہدایز گلو دار بیس کی را بس اکتف زر الا رام ۳۵ قوی رونا این گرا نی
 ایورکریق سج ہعقزوایلرکر افر گے ک کد مت ےن ' بلا ےل سا۔اھتاترکتشلاقم یک حا مروا ار خفا ےک نا ۔ھت تاک که اس لوح ےس اردا دالدا
 یر (۲۳۹ رانا لک 9(



 میو مج ....مٹرلچ YF نور ترا
 ےس ھی ےھت ا و س چ
 سار باطل ا یل سوم ( یارو ماقسوکر یاس ینا بر سیم ون)ےک رکب جرم ںی فورا ازکم انچ ۔ایدراھچا ےل ےک ےن رض قرب لم

 نان ےل 7 ۔ایگومہناوردادقب تفالفلاراو ےرابخ رھپ ۔ایدرکٰ اخوکل ٥یم ےس ڈراکپ روات ار لس گا اچ رانی کر وپ لورو ےے

 ر ےس ری اک پ تمت سٹےھت ےترکادب خرپ تبق یاوکں و گور یاس اس ادب اوز شرعی

 نہ ر طاس زو ںیہ مدرک ناور ںی وں یو دم نجات نر تنطاسامزو ساب کس باخت یکے ورا

 ایر شرم ره نی بج بجاعرواایکوہ لقاو شیرادفب تب

 7 آن ج یک وزادرب ہننفروا ل وا راز ات ای ب رق ےک دارخب بغل تقو لا واف کیش ارغب رقم

 فرش اوج ر۷ بناج یم "داد تفاشرد شب یا یک یی 77 یتیم میش

 ۔اھتین اماو

 ۳ وی و فا قا نج شرکت بج رقےک داد خب تالف ارارو لختولا مگ اختارا ورا

 رد ےن ںونودر مک لپ مس یاو ایم اق تم بم نکته. بلوط

 روا نی رہا ہک ذو اج ایکن کم ب تاپ ترا ے رود یک رکج کی اروا ےس اا ی درک ورحت یل کا پب ےس روا لرش اس

 اچ ب نمو یک وم ب اختو بارو ے پیروان یک جاحروڈ کاپ کت سوک اں سن ےس ے ےہ

 ار

 بسا ی منا تسطاسروماروا مک لنوو ای قبل نازل ےس ہیک کر سس لا لخت نیل سی اج

 روا قال یاو نا اھ پس اکا ت یکی س رشیک دواک یس داغ نکہ زب نک و

 بنخاولاروا امسال آں یاد ے لو ای ۷( ع ےس ساوکیلددلاز عےن نیر ےک ےنوہ لیک ید نے ید ےک ہد ور ےاوس کالا

 اھت ۓ وہ ےنا ڈو ڑپ باجی سود کل ٥ میلودملازع ایک پلس ےس ادب

 ںیم نس ا مگ سرگرم آب لوازم لب ای گورلا رک فید ملا

 شب یو لو مار وای ارادت یوگا گ لیپ ںی ہے بم کم قے گلو

 نے اب یو دم ول O E E شک اوست یک بخورم ایل اش

 ۔ایگا ایں اغاوچ شئے دے الع ارب کیجے لم اک الچ اد لہ لاز دب ےک ےناج وہ ایلن

 بلقللاوکن اےخ تسودروا ییا ےک سا ا عنج ںی لکو کی روک اک ت ی تس ار لولا رب :تعامط اروا ین دعو کب

 و دوتروا_ مکرر لم وکن یکن ما ورق از داداش لی ات رک کالی ےن راے ادرک 2۸

 - بح اضم ساروا لیک نہا بت اکے پا مم تمدخ یک لا بل یار ا )اوب توا باپ کل اتل یک

 ہرن رم یک ےنلہلز لہ یقه م یال یر مک وہاتکر کا کر متی کا ال را ئل ےک 7,7

 و( بخواب یش ینا ال لورلا راگ آس یو ںیم لپ بلقناروا ایگ ا وداد شبہ لو دلا ع۔ یر مار وتسدب تل مریخ انچ یل کل و

 ۔ینیہ مر دا ئاقرپ یاس یک دٰد نابچغانچ ید شاپ ےک باطن

 ہود یت وت یکی اوج ےک مد کیا ںی ود م وف کل دلار پاب ےک روال... نت ویران ور

 1 رک اوب یکایک سرو کیا ےن آ ےن ںیوینس 0۸۷-0 لا لاک حرج ) ںیھکد۔ سنت سردوج بم کرج اہ ےک یر عی ئئھ.. ٭

 تدوح ے٢ اد ۔ے او لر ں وود ایت تس افاتار قرص یھب ن ںوعیش حر ط یا ۔انہ ریہ ز یئوکرواانبہنلط یوکے ںیم ناروا ۔اھکر

 ۔مرتمن( ۹ حلر ںیم



 موررصح ملم : rr ۰ نورظنما یر

 ےن ںویج وف یگ نوہہ یس کی کی دم آیھڑن انا یئوکی کت اجارخا۔ یھی وہ ہدایزدادعت یک وف۔ےھہ ےئوہ نیبزکوانپ ساپ ےک اوج ےھت
 کہ ےس زاوجا او ک۔ےئ وہ جوعم بناج یز اوجا بت ۔اگل هک ےس لس مرگ ےگ فرط یکل مم ےۓوہہ سا زر ايام برو
 قت قصروا ورا علامام تہب ےن زاوہارٹروگ ال زوما چ انچ اھ ایگ ر داران یک ےہ اس کام ےک اہل دلا تہ ہک کا
 -ےچاجانیل رکی زاوہا ری کا اکہ وڈ راں ومنو چاک ںی آل لودلاز گےس ےک ںی ایارو فا اھت

 را کر رم پاس نون مار ا اک ماظ کر یارو ی ییا تاک ت یب سب ھت یک یر کب: ماع کور
 رک ید عاری مم +2 یک 9 8 ےن کو فواسفونقخ ےن ہلودلز وا ییزو لب ل کروم یر

 ریقرکالب وکک رت نارادر سوا اور اطعم ےک ےساد اا ےن لولا راگ ے اجو هرفواف تم قاب تس اب کس تار کر
 روا رفتم نا از ےگ ہے اور کرک ہیک ا نوارکل وھکی ولرم ؟ناج سیٹ نا یکم لد ۔ایلرک

 لوس کن رپ ںاہچجاھتہن ایام قم یئوک۔ ولا ڈرکل شاپ ںاہج ےہ عام نوخاکں وکر ریا گایدارکن العا لسور روا ےک وہ رش

 شدادقل تقالْْارادوکں وئاھب روا ںام قا روا ۔ایلر کو ےن ہلودملا زیب ںوریگا ج روا وع ےس نیکشلہ :شئاس فالخ نیک
 هو تم روا کے ار جل PE تزن یب ام ورک روش ادرس ایگ لودلاز ےک کر وہ کیل کارا روو ریش

 کو نکرد مش بیس یرازو یی رگ باطم ےک تیادہ ا لا اب ےک ہلودملازع نیل کر فرو اے 12 تیر

 دبا ےس شر یت نک کے ن نشینی انچ ےس زار یئوکں یم ےدرب ےک سا۔ےہ رو برف بسی ہک ہدقلع اکا ےنرکس سج اوہرز نی
 یورک را کل وک تارا ےس یارو یک یک وک ںی تا ۔اید کور ےن ںام اپ اولیوک یئاھپ ےک ہلودمازع) قا

 رکا کن اکم ےک ورا رول تا چک جوف یک تروم راوس ےس نک تو یار. : ضد روا هرص ای کک الا یڈودلازگ
 ےک ہللا روا ۔اید یگ ساو ےک کرا رگوکلودلا زم ن۲ ہاطوباروا قامساوبا یدک دسر ار کس هرات اره را
 ےہ کے ےڑ ا دم یکن یکن یک س لا ماو یار مڈوکں وک ت ںی تاناکم ےک ماو ایل گیت تان اکمزوا باب ساو لام ےراس

 0 لٹر کل وھکیب بوشرابغ اک ولد ےنچروا۔یھی دا آیکں ویشیپ ناھ جید الم رکھ رھپ

 لی شرب فرطلور پر رنج کتاب ٹر مشرہ ےن کر ساک روال 0 :توانب یں وکرت

 ورا رام لوکس »رک ابرو ید وجم اکے صو یک نوہ لا 8 رت یھب لوص لر وا لومواض کس ورا

 ےسا یھب ن ںورادرس ےک ماند ۔ایکراہنااک یارب یک مال تت ئگ ھحقاس ےک ںوکت ےن اوج فا نا توی روا ے آں اپ ےک
 سس فسا لولو ا ےن لولا ایا ۔ کد ےساد یک فر دس ریقوکں وک ت اگے اجوہ کل وجاکں وک کے س لایخ ساروا کت عم
 ےرااساوہہن مک نج وکار راس ماه نکس راد نکات ادرک( رے دیتا وک
 اقا دن قاب کک ناش م ناک اون قید لک

 یکداداروا ایک یے تالاع نادل ورلا د ضع جس ےک یار واہلورلا کرایہ وب اپ سلول بیام گوی
 ففاعم ار لاس اکپ 1ن وفےک ںیم اج ؟ نل ےک ددم ییریم تقو کا پرداز ارباب با «کتساورد

 طب ارد ایگداور شنا ییا ایا تطاس مورک یا ےن لو دلا نر انچ یک س اخر د درب یکے نئ اش نج نا اود
 ےب نک ایکو داور ناطے مارل ولار ضع اچ وہ ہناوروکک رکی کلو دلا زھھتاس ےک تنطلسلاریزورکےن ںیم وف تیا دمگوکل ودلاردضح
 باب سا ته سو از ےن بلو لا لوک ار لرد از تم الا کس لو لاک ایر انا سارکل چود
 اھا ں۹ رنا یا لاک ر توکو )ںیہ ے ھا او ھت ذا۷ تاتا ۰0



 مودرصح مل ۳۳ نورلف نور ۲

 اک کس ورا نسب دا مارک چہل یم تیرمگ ےن لئادب وا انچا یورک تاور تا ےک جن وفایڑب کیاوکن ارم نب نا ادب
 اکے اا

 اهن رک نہ ےس لوزلازکف رط یکے ساورکل گئے دادقنب تا ےک ںوکرن نیشلجش خلا ...:تافو یک نیرو علف لر ورح
 اک عی فف ورح کتل وقاعد )اہل تاس ےس ا یوکے یف ل ورح < لار یار تفت نا خلال
 رومانی اس نی. لوک دعب ےک یہ ےگ کس نفر شٹدادقب ےزانج لود یکم کوہ رانی یھب ن یش ایکوہ لاتا
 ےک یہ ںیکزتارڈنجساکیلایماک ںی یئاڑپ ۔ی یتوہ یئاڑکیللس کند ناله کل قتل یک اطر او لول سام ب
 اراک نوک سرت مس هک دارو خراب راب کاپ ےک لو راھ یکم کس وتتبع تخت وراز ہں ت

 ےگ آک لو ےک ںوکرن نودلاز یی گوہ مول ےس عار ذر کل ودلادفح بج .....:کگنج یکں وک رواہ لود لادضع
 قا س ےک الا یکے روا زاوا کت ناسا زواکپ اپ < لا دین اقلا وا ےھت سیم ے نا ےک لا سرا کلی اوہہناور ےل ےک ےساو
 یر تپ ۔اھت سی داد تّفذ لا ب لغت« گکتعجارم بم ام یکدادقب تال اراو ےس طساو رکن رن ےن لوک روا 0 نینپا ۔اھتوارھپ ےک سا

 وک( ناش یب روا را نیم او دا( یم نج باہ )ربط ےن ہلودملاز ایکو لقد سوار خب نیچی ںیم ی وار نسبتا
 ےک نرم لاو لو لب رج تک لورچ یکے ایک شوارب ےس اود وررو آلدہ شرارقب تنالفلاراد گول قی ہک

 نور ادم رز کر مرکل کے دادقب ےن لوک روا ییا اتا یمدادقب یپرخمیلودلا رویم اق لر ارخب شلوار ضع چپ
 ین مکس اب ورا ںیم سج یقوہ ئل کہ تہب ۔اوہہلباقم ےس رکشے ک ہلودلادضح نایمرد ےک نئادیروا یاب دی سل” ینا یکداج

 لخار شوادفب تنالف اراو ۓ لو رلارطعرواۓُگ گا اب با کت ی رہ دروا یئاوہ تسکنقوکں وک نرخ Tez مرکب وڈ جد کد نور

 گم قم یاشار لر
 کروا نیو کم کا کف یگان رول ےک او سا :یتلاووارفپ ی اطذلغ

 ےک لجدوکب جر شسوھٹ آ۔اید ےک یئاودادفب وکی انہقیلخرب ہبلاطم سا ےک ہلودلادضحح ےن ںیکرت ےھت ےک ےل دتا ےنپا یت رب ز ےس دادنخب

 ایا مر کال ںیم تفاطخ ۓارم لاک تماس نون تی اہ ےنہلودلادضحی انچ ایم دادخب عل اطذیلخ تار

 تسویه کل ںی ےک وغ فک ورک راس کلا کل ته اپ ۲....:گالاچ یلورلارض
 اتکرایپ دحع ےب ےس ہلودلازع چھپ ےپاڑوو کیک زلف کلا کات تر سلول نکا یاس نیا
 ملاک بیداد کس لذت تالاطمک- تاداعار و ناب نیا ںویر کشی اراھپاوکں و کشلےن ہلورلادفع ئل سا۔اھت
 ےہ ےک لود لا رعبا لاين مد اقا عسل چاق اقا لا ناز یک مہ ضیق ےک سا تموکحی کمان اھتایکس اپ ےک
 ی ی راک وب ی ےس تم پس اهر فر لو اوک سا نا سنا لا یر کر
 اگودارک ب ںی رکو بش نایمرو سک( ںلوہاترکودعو ےس پ 2 یگ امو تسرد لوا ےک نیرق

 ے ہلوردلا رح ۔ےئۓ وارکر نب ے زاورو تام الارادر کوہ ایگ ےس تراما۔ایگ آ٦ ج ےداکییہ سادہلودنلازع ... :یراقرگیکلودلازمع

 سا را هتس لا پ کیا هد رد دوا اھکوکے اھم ےک تالماعم نارہاظب وکل ود: ۶ سم یگدوجوم یک ورنامکےک ہلورلازع
 ےتڑود ےڑوھکی ناک ک مند نیت “ںیہ ر اگودب و ند ےس و کپ لاک سرما کد تماضر ب ےناھھم ےک تال اعم روا

 شیفا ےک یارو نا ۵ شمار خر ج)را ی( یر ج) ی یر نکا( ص۳ ج )نشا ری جدت وا ےراوہ..٭
 ۱ مرتب تسو زا ےہ نیک فول ئے رت



 موورصح متر ۱ Yo ۱ نودلغن بانرات
 ےس ا .6

 یبا اوہدے ڑاپ تاب یتا مکا تاک ول زر وار او ادب تسدےس تابلاطم ےنپا گول یا تو اعواد ر

 روا یدک هوا ےنہلودلادضح تگ کت بون کسوارضو ہن روا بخش وش بج رخ 1ا لب اگے تاجوہ تسرد عام اکں یی کش 20

 ایکو دعو 6ے دتاماعمفاء ید یو یر ایک التو نند اطفعتتسا ے تراماروا گرو گرا از گ: ےن تابلاطم ےک نا مر رل

 دای روش سای واکس اه یہا نت وا

 کلو دملادضحروا۔اوہ ششوخدع ےب ےس یرایتر کی لو دلازع ےل سا یھت شر ید ے لولا وا یخ نوچ .. : انف ظروا لور لارضغ

 داد ت فال ارادرعب ےک ا ۔ یانو کورتم ےس و یک یو ورک وار خب ء انا وج ای شے مرکو میا لودلادقح اہے داپ کر 0

 رپ تاع کت اضوبق سان ےک فی ید م ےک نا ںی یوم راھ بار ترایوج ے تادامضی لم اوم چوت فرطیکی گند یک

 - کل ںیم تفالخر اب رد فکاھج یت یتھجپی اپ

 وت یک ریت یک کر ازت لولا پ اب ےک سا بج ےس اھت مام اکہ رع ناپ زر ماشہ اک 0 لددلازع)... ::کّج کلورلارضعروا تب نا

 روا تا »ایگ ر اخ یاغ کریگا زورور ورا رطح م تخ کلا نک ھاو کاپ تفلت کلو دلاور واو ی ام

 یراق کلو دلا قب نہ ھوا ۔ را ےس رو مدعا ںوقم ۔اجر گے تقرکوہ شیپ ےب رکنی ٹی لودلانرس یک اورو کرارا

 اساو تصور وا ایپ طساو قا نج جب ج انچ ادرک یے تس واک کاما ےسا ےن ہلودملادضح اگے ر مک تمر یکہلودلادضعر حب ےک

 لار برف ریو لار ار ایفل بس زارضعع- بگی راقرگگ لازم 7. شوق تا

 یر ولو لا ناو شب نیکان گرو کبریت ات او ےک یر ارگ

 قد بیرون رياست نم

 فا ساز ات ایکن اور ےل ےک ےن رک یا ہلورلادضح :تسگی لورلارضخ

 ہلودلاز پی ریس لار تب نر 4 1

 فتا کلا 2و را یونس الو ملانیا تالا ےک اڑ دوا یر افر کیک

 او۴ تاور آرت برق کس ید تموم وکل ود کروا ےک ال ںی لوول و لارض ع ںی” ساک یکی دوا یکی یارب یکے تسر ر3 تبانروا

 ۳ طب گرا یاب ےس یر افرا ےک نا: فاقت لور لار ضع یوو وتوم تاگ 1ے تالا نا بجو ءارما ےک راووورگ" لات

 ۱ و دسر تشکل مارا کاری تفاوت دی رس فرط دا ےس لون

 ارکدناور تف رحم یکردیمھگ نیا ا اوبا زو رخ کیا م تمر کل ولا نک پاپ نیا ےن لو لار ضعراکرف ۴ :لورلارطعروارلورلا نر

 ںی تلا کاکا قت ھی ھی روات تلکس _ لیفت اه لو لاو !تشا مارا فارطا«شرشلدارفب اش سا

 اغار یت ترک قوی ب آر گا اگے ڑپ نون ھا ےس تفالخروا تاک یگ ےۓاج ید تموکعل یم تا ےک لورلا رکا

 وک لاروا اگ ولا ڈر اہ وک پورے داس ےک اروا ںویت اب ےک یک اروا ے ات رواگئوو گے ر ںیم ترف گپ کلو دلار م آرد ا رار

 یاد تفت یخ لاپ اگ دے ارے رواار ڈے ےس اجے شیپ ری 'ایڑود وک ےک رکن ایمود بارخ

 ںورارکروظت روا سر گذر سر کاپ روک ےس رووا اک یم تمدخ یکودلا نر لاوےک پ یر سا

 رک ور دن ترا گرا افسر نیر اوررگے دایخوکدصاق ےنپاروا۔ ایگوہ یشارپ سارلودلادضح نان ۔ 1

 BL لم ے لا ےک رش ابد ترابع یک ا...( مقرتم( ده فلش لاک رام )ےہ اک ۷ ی 0

 مرم(رعمموط ۸د لج ۵ ND یک کے ا نا ی اک



 مور مم رل 3 ۷۳۹ نورظی ترا
 ناکہ تہ صف بج رھا کک ا کیہ دص اتر ا ڑودوکے ترکل تارک خیرا اوکاا پناکےس صفی ها روا ابال راپ ردوا اق 2

 یک باور چکے دب اج ے اتافلا بع اتما ذ یکے نات ین ل و ےک سارا یی سیب اظ الا تخزواے تیک کام
 نیاز ید یم یک اڈرام ۔ایدرکدیق یکن کک تاب ےس سا ےنرلودللا نک ناک کی کبان اولا ودع! ےک لا لر لددلا مع

 یک اندو ےہ جہ ےس رس عن مقدس اس ںی روتی ئوکاکس ا کا و
 ولو دلار کا یک دعو ےس دیھگن ہارمزو اوہ ت الخ لداچ۔یدےد ت زا یک رضاعدواس گا رک رصف اکل دلا نک اھت لاھ اوچ نا
 روم صخر ےس ہلودلا نر: دیھعن ئایم ذو ل نخور جک ب و اف وکلدرلا ضحر وا اگ ودالو تملیک قارعوتسدب رکارکاپ ر ےن دیق
 ار اٹ انچ نک ڑا رس سوق ملا ل ییا یک ایک ع خٹے یرایتروا اتو پ پا ےک یاد سوت
 کوچ ۔اھتراک مان پا کسر دادبلخ۔ ایکرومام تسو ار روضه بم تارا کد تلف ید دراز سس تسییص«یریقو ورا
 روا ید پاو ے ا ب ساک ب ساق باسا کا رج روا- یار ارام نان تی گراد لا
 ایزو رارذب ے ترورض یک اولاد

 ے منے ک ورا رضا وہ کیہ نمو فورم ابا نوا اووم رکا ےک لودلا رحب ےک گاور ۰ 2 اولا زد لا
 نر یری ق یاس یو ایک یت نیا یب ا ایگ مک تمر غ یک ؟رن نا

 یکی اتے سالہا زا چ انچ یوم شات. طب ان تیبا لک اس رک لوو ی راز ل سہ ےس
 ي ےس ناف انار رب ۱

 نایاب و و دلار ضتعردایگو ناو دا خب رک وچ نامخج اب نب جر ناوہارنروگاپ ادب ےک ےن رم ےک ہلودلا عم. :گناکراھب
 یورو اط نام: نم رگ ےن ہلو ہلا رضع ورکر ر ےس فی ار ناوکردا کپ آ وم تو راد تسو ے تموکع یک

 یر یس اولا ایل | لاژ تنفس نام نت تارا ےئ ا ناو ایگ ل عوموکں ویز ےس یب بت سا ۔ اع 1
 بااج یکن امع تار ےک ایرور کشی ۔اھترادرساک عوف کا نافط ب ولا ایک ادر ےس رن خ یکے نر کر زوکں ویگڑ ےس نام کرک چ
 اچ ےک زوال بینیم اکو وبا اما یر ےس ںویگڑروا لآ تاپ ی نایک کارا اب
 7 یا روا کس عمل اتر نب ماتم صد سا رب کلاچ یلدا دال راس بم
 _ایگوہ ہرودروداکی ماد نت ازوا- کومو روا ضو تناشد ھی کاک ل اما پایا ےک ER ےک

 ںوگو ناق ی یی اتوا آنر اورم اک اک ارش یورک یا ےس ں و ڈاہپ ےک اگر حب ےک تاو ا ۷

 ہلوہلارضخ_ ےگ ےنرک ضرب ںورہشےک باکو بر یب دارو یکن افر نر دای غیا اروا کت پاس دشار نکل

Eیا لپ ۵ ناہ لا س ناک وے رہ انچا ید مک  

 لزنمر اب ےس رار د اد EG وف فریاد ٭ےن رفع ےۓئوہ ےڑھککگ اب ے شپ نادم روا ےک رگ دبات نا

 روا اب ب فرط یک رار مک ارش )مه تورو لو بجز ورا تک تی او باقم ے ارش اقم ساق صاف

 تب فرخ کک لہ یکی اوج اھت یل رک ریپ لوج لے ہلودلادقحح ےن رمیمکن یادحب ےک ی اور اقا ل باد بنا یکی راف وہ لارض سیمی لک لاش ۰۰۵ ل
 نا اطم ےک توقام ےہ رر اخ قے اہ ےک نا جب( ۵۳ر فالج )نشیب دجدوج و۶ اپ ےس را 9 مرتم (معمموبطم ۵۹ شئا دل خا نیا لا نر ات
 ےہ نج )لاکا راجو ےک“ دزن ال گلاب .9 ترش لاناض# نام... 9 (نارلبا من )برش با روش ےک تک
 ںیہ لئ اگے اڑ دنچ اپ آے یا السی نوت بنا م



 میر رح متر 2 نورلظ نار ات

 تموم لول بسروا ایر ووواشف ۔ فنر اچ ےک یوا ایگ کس یم ہفیلخ اکہ ارش)دشار نم ست

OEE 

 ٹچ طر کید ایپ ےہ لود لادضع ےن ا تے شوورگی 9 سوت( 9 ا :گج یرباطروا روم
 لایک طور وا نادر ار م لولا ر ضع توو یک اقا پرو لءاس تیتر رک اح تمولعیکں وربش
 دا ال وراوسےک مد کا جل ؟ن ا کت اط انچ ایگ مک راگددو نواعم یو شب نام رک 7 ا
 کے( ناسارخ ی او )ر وج نا هار راد کت ییا اے سیم ںوقالع ےک نام سیب نار مککل ینا ز یا ےس قاتا ایک وک
 9 ۳ ET رم قو ال گن سرکار کاتو طے رم
 روارہاطے ای رالطا یکہقاو سا ناس ارو تابان یو: تکرار قم ید رک ترب مم ےن ںویھتناسدنچ ےک رہاط یم
 اوم اور ےک کی ہم کج نام اروا ایک ترعوکں وج یفوہادیپ وہ یک ٹر کد لگے بو کت شاخ یکں یل آ اکر

 کنار رگوکل ا ےن ہلددملادطح یوم وہ لصاح تحغارف ےس مہ یک نایک ریا قم نارد سا :یلاشوکی کں ویغاپ ےک نام

 شاوہ ترک زد ذوکب سے رسوا یف اب دق سی تسادد ایگ ہداور فرط یکن ام کس ٹپ سو شاپ 7ص.

 راک آرواایلر کہ صا ےس فرط ل ودا ےس مرک لان س تگ بارت باتس ہرمز یکے رت ت لطف ت لاح بیرت ےک
 ہیر شق کمر وا ید دام یک رباط سرم مرضا لش تمر یک ظر هام ےنیاوکرہاطروا کت ساوخرد یکن ا ےن
 تر نی عب ےک گہ وخوا یی ردا وہیئ ڑلپہزاورد ےک تفرجج ۔یکر الی ی یک رب ےک ںا۔ ارد رخ ۲اک ایپ
 تاک دافب یکن ام مکر وا ایک آس یاد تاسےک (/(ە0- 00 قد نا جس اے دعب ےک ا لک

 ظر ےس ےس جو که ساق ورا لو دلار وگو نم کل تک مپ یوا پ آ۰: ید ب و یلورلارطع
EBES Ê 1روض کش رب اوبا تنطاسلاغزواوہہناور بناج یکن اطصا ےس ےردایگوہرایب  

 نر هفت دار ےک رف ب لط ےسا رک رٹ فاعصاطخ کہو دلار تع وہ اع2- ار بستم یراق زرد کره
 هم شیر کوک شتاب ی مارک بس ےنپاروا۔ایلرکب لطت ییرافوکلودئادفمےس کیر ایک رول
 یک نطلح نیر او ہارھاروا ںورڑنامکب سروا ویب ےک ادوار لودلا نگر یکجا تب کا ےن ری ن ہا زوال نوم لوڈ افا

 لر نامجو لا سرد ایر اگر ربا سالم نگر کت

 کل اورا طح اع ےک کت عو وکں ود نارواایکرومام ہہ وصی روپ ےک روا ناف صاوگلودلادیم ےی ےرسیترواءیکت یانع تساوک
 تارا ارے م لاتین ات ۓئار

 سس asl یوم اب کس لا رضای ری وکں و وٹروا ںورادرم لوررنامکب س ےپا ےے ہلودلادضح :تافو کرولا یر

 روا کت سیعج یکے نک اتا یم ںی روا ے رک ف التخا ۔ ںیہ اھو یش تر نا کلا کر دار امت باد یتاش ےن
 ا ےک رک ےک رک م 0ٔ“ ص9 -  ں-. ۶0
 ۔ سوک لام تاچ ےس الاب تاتو ری ۱9 مر

 ہک یت ےر فط یت ریڈ یی اک و ڑ اہ ایا ام فر کو رض یخ ان ار واراد رسا ارشد ےک ارد کج رک اتنا نیا قا...
 عمر وع +۵۹ میچ صف لج لایا اور اوراس وں تاو یا ےک ۲اک یک کوا یاہو
 ثیمرت تاج ےس دمت( آرم لاک قر ج)..۴۶7(9ب+ نل ضر لج )لانا راں یھی سین چو |
 بهر جک قطر. ۔(۴۰۳ص دت لاک )سر ۳ تم



 تگ متلب ۸ نورظن ر

 0 وے رکی اصناو لر روتا ےک ایام روا ںیہ شر اکو ما یک ایس یکم یھت لو دلا کر :راورو ت تریہہلەدلار
 کن امضاء اھت ترک زع یکن ارولات چے ناسا ھا ےک ملعل او شیو را الاد ےن کریم ب ےس یک ڈو رخ
 بی یا ویب رن اھت اچ ںیم چکے رکاوا تعاتب ابف س نامدا اھت اکر لایخ تاک رکو اہ آوا ام اھت اترکد نیل ہدای تپ
 ات وک بادو ب دا ےک ےس وہ لوم ی لاج یکتا آں یا ےس کوا ا ھا دے

 تہب ںیم یاس سا لات اس ابر کف وے کک ات لاخادب تہب اک اک ترص ی یوم ری کر ہد ی یے ردم ےک
 ںی ںای وق گدا

 لبرلا زني تسکین بم رکے اق لولا حا ےک تاق یکی لولا نک :گج کلورلا روا و رلارضع
 ب تفل یک لو لا رع ر ینو یک رکی ستر واہلودلا نگر نیہا ہلودلاز مر وا نار کچے ک نوا کردم برس مقام لار.

 یاب کر ایچ کش جیل ودلا :ر ھو ام لی ئل تار کس کتب حرم ست فی تک کلودلارعرخیکل اہدشہدخش۔ایدرا وان
 ریتم عب ےک لورلا رع یر ی لاری وی اہ رخل زا اھڑب فرط یک ھزاوما ے ےس ار یکی قب یہا ایگ ۲ ۵ ااو ے نرخ
 ےب باپساو لام ےک اا ےس لو ہلا رضحت ایگ چ ف فر یک ساو ےس کن نار مو و ےئ گر ٹنھکا ں وک اپ ےک لولا ۶ےس یا ۔ ےک لے ہلودلا
 ایل وار رم وا ایلرک

 روان ےیل ولر کک تک دا ا :تعاطا یکن ااش نبا

 نت لورا ی

 0 ۶ ا See E زر "ئ0
 بس اپ ۱ے لور لاد + ا یکت سا خرد یکے نر کض بق یورو !ےاکت الا ےک ہرھبوکل ودلارضح ےن رتعمم

 -ایرکل صاح ضرور ھب ےن خوف یک لودملادضحیچغ انچ سالن اودےس

 جب ناروا ےس رکی روک ولاا نبا تنطاسلایسزورداایکریتخاماق سارا ا: ۳ ںیم نویی یر روارعم
 2 دا لب تکست دووخ وک اھت ا 7 عارف اي لا درهم اپ تل وود توک یے
 نور ییا 1( رب روا نازرلاربع) ےٹٹب ںونود ےک یدرکیب مکا ھتایکس نلمصیذ یئوکۓ ہلودملازع یا ۔ نده تا 2
 رارخب روا يک 0 اهر بش دار رگ وسی ی ایلرکمزع کپ اکے رک چپ ےرلودلارطع ےن لولا ےگ کل ےک دا اما حت اس ےک

 روا ت اف الطخا ےک ہجری روا رقم ایک وکف رط رم لو لار آل او ساپ ےک پاب ا ےس ےک یدکی ور وا ایک

 ۔یدارک ی ےک کرت ہر چ ےس لار کیا توام

 ترورضی 2 و تقو ےک یگادر یکہلددلادقفعکں یہ ےک ھڑپ ہپدا پ 7....:لاوز اکر یمگن یا تنطلس ار زو

 امر سيما لا رکاب لوج لیتو راز ری دعب هذ سا هچ ہلودلارضح اھت گور یب یددارب ےس
 نر پاب ےک یار الور لاد تعب دیک الت کس ی اکو دیم نہا کک ناگ رازو ناف حب ےک ےن رس ئل ہہکاھتای کہ ناپ دہ

 و ہلودلارضحر واچ رگرادر تل ودلارضع ےس تاعقاو بس نا سوٹ ری اکلددلادحر وا اقتدار کع ضمن و راز کےس تالاع ےک ہلودلا

 لاک جر وھی ). نگ تکه سرش نا لک مات لود 9 -یگراض رکاب .. و نون ابشا هی نبا ےک مگ ی ر طرا. ۵
 ( تم )رحم و سهم را



 مودرصح م اج ۲ ۲۹ نورظندٌمیراج

 ۱ےک اواو زو مارک یکی اکا ھا دلدل جت اع ےنپا تاب نارککدعب ےک ہلودللا نر پ پاب ےس ا ہور اھت اتاپ ہدرکاھکب اج
 واو ی ءلخفاوا و کت اک ارگ فرم سا ےگ دتا ہد رج باد لا را یم لیٹے کر رکے یں ویت روا لع
 دیگ دایر احا رطخ ےس رد یکے رک شلات ےس لولا ظعروا تاک یک ا

 چ ا رم خا ھی نوش ایکن اورافخ کی اد کاپ ے ہلودلازعےن لودلادضح ٹری سے ...: مانا اک نیا
 ینپارکوہ فورم لم طاتنو کہ لور لا کوچ ءو تای رور بس کراہت کتب ت ال روا ب اپس او لاب ںیہ واچ ےچ دہ اچ ںاہج رک
 را ی لم تمرض یکلودلادضحر کا رک نمک ٦ک( تطاس زو )رتب نہار گروا ھ ی رک وت تع اطا یک ار اچار اچ ہاھتاک رکا فوات وت

 ۔ایگو+ نادر باج یکماشرکی ا 1 رفقا

 لب ہی ءایگاھڑب ہبطخ کم ےک یا ںیہ چک ت اچ اوم لو مواد خب تفالار او و خوار :رضف یار کل ورلارضع

 پے اد ہا اھڑپ خاک اےک یو اےس ہی ریز تضار خاک اےک سٹہ یم

 ۔ یک شا کرئیب ےن ںوہنا یر زگیپ ےس ا گل وج ات ےس ل تاعرب دوا تاعارتنااکل گا درسا ےۓایب تی وفا ن
 -ے اوس ھ لوشواسق اد ۔ایداھڑچ ی بلس لب ےک لہ درت اکر دا کردو ےس ںی اوا ڈ چ ےک ںڑاپ ےک یگ وایت نہار

 ۓ نادم: اھت اس ےک ہود از گم نارحت نم ہلو دملارصص ان نارحج ایا گیر فر رک گنے تضاد لول. :نگرمو یلورلا و

 ےروش ےک نادم ےن ہلودلازع چن انچ ؛ےہ ہقالعاچارواز خر زودایز لسوم ہتعض یکم اش کیک یم لم ا ےک ےناج ماظشیکی د ار
 ار بت قیاس پس اچ تل تاورلا ےل دلار کلام ےس احا مق باہ کل سی اط ےک
 ےن باخآوا ذ ب تی رکناوہ اترکم قدر فسروا ۓاھڑب مدق بناج یک کوم ےک رکی رہی ےس ہلودملازع بج ناک ممارس ےک داتا ےک

 ۱ 2 تے ے لودلازمع ۰

 00 ا ا ا ۳ مو قرارا ےدسا

 یاد و ی یا ایگ ا و

 یل اطم ےک ار ایک یرہاط ےن ہلودلادضم ید ےار یک سلول رم اروا روش اک دلا دفع کج ےن لیئاسا نیر اط اول

 ۔ایدرکل اشوک ورادرسروا ںویھتاس ٹک ےک سوا ال ڈرکل رعب ےس لا وہاب ےک توات یک وک ہلوردازع”

 راوی“ 1۶ے درعتیذ ںی وہردنپ روا ایک ب ق اھت کب لختوبا ےک لولا ضع رحب ےک تسلق یک لورملاز روا باخت... لو لار ضع روا باخت

 رولاج روال فورسر لب رارقمیذب ۵ ۓ وہ انور تاعقاو عتاسےک فالصا ےریم لیپ ےک کاکا یکے س لاخ اروا اپ لم

 رضع ی اچ رام و تر تروص یک انپ یھبن اہ ےا بج رواایگ چت نیم کک اھب ھتاسےہ نانیمفا رخ انچھتایکا ال تاس ےس ا
 هک کس ریت فرط کر هل کناف بذر اپ رنک رام یی اے ہلودلا

 تن ناپ سری نھ کاج یک کرو ایکذارذ وک ددلازع ےس ہرخاف تعحل ےن ہلودلارضح وت یورک میل نادر مگ ہلودلادضع ےن ہلودلازع بج .٭

 _حمم وطماے رہن جر نج یا نیا ل کار ید لک کک کیتا بے ودا رکود



 مدرج. مڈل re نوردلغ نبا نزا
 فول ای ۶چ ( ساربای) 0 لا فرات تامل ایفل چک رس بلا ایگداور ئمترافایمرکانب اد رسو ولا
 راببداہظا مرام وا سو ات روا ےل کرم نب ےزاورو ےن نیرافایم ل مارک اچ رک ب0 نفس
 روی یا رام آتا بخت نم کان یک ہرمز جب وص) دے مور ندراروا ایگ سس
 ایر ر صا

e 
 ہولے وقف چپ اینپ ہد کوہ نادر ے مور نوراروا اوج لادن مور در اوہ اوہ سرر کل کے نرافایم بلا .....: 2 یر 2

 الچ رے یوکے لب او ا ۔ایلرک ولو راسےک رکبراید ےن ہلودلادضح ںی ا زیا ایلرکض بہنا زند لام ےک لاو یا
 ایگ ؟ںیئاو لمروا۔اید ن ماوکن ا ےن ءافولاوباء نگ آس ترس

 ر بد رےس فرط یکب لخت ا یک ی حق مال کس لول ضع گری درب ےک لایک ا قرب رفمراید
 : ںایئاڑلودعتم ںیم ںوج و وفود ۔ایگہناور ےل ےک ےن رک 2721 آے لورلرعس ات
 اک 3 هلو ارس ترین روا ابد ریو شاگرد اف یترب  یکالہدورب کت حذف ےراےک بخت

 یوا دخ روا ایکو مام فو وار توک یک وقالع لورٹنکرمز مامتےک بلو اروا لمیم ےن ہلودلادضر حب ےک سا ...: توم کب لخاولا
 ین الت نیس تا سارا بیج یکم رج نادر گچ مارو نا رپ بالخل ایگ واب اج

 تک اشنا ا روا روک مت ےیل ٹول لا ے ڑاپ د ند ۔اھت ایگ بس دحوافورتف کن اش... :نابش یی رواہلودلارضخ

 ہا ست سراب زور شاپ نا ےھت ےل رکادیپ داتا مار مروا تیا رقت شر ےس لودر ی ژاهپ ےک زورربش ےن ناپ ی کوک

 ٹیم ےک ےنرکنپ ایک اور ےل ک ےن رک زکات رج کیا یی ض38( بج رہ ام) ےن ہلودلادضح ےھت ےتاجوہ نگ
 1 رافقت زرا 0 امیدی اس تک

 ماش ں ون نا قات ور وفقت دے ج e UE رس
 درو بم کیک شورت هو اکروا تاود نیکار ات اپ آی جاو لابو بجای اپ رر جارو تنوع السا کش

 تچ اک ےہ د مانا تنطاسروصا ےس فرط یکں وک ں وفود ناروا اي شادی ید باوج سیمراکہا ے گرو

 .ے وفا ( ںام یکں وکٹ ھو 0 نیا نره

 الاڈراب ےارواایکل مقرب روخقتتقو تار اس لو آں ےن قسم نیا یل ایکن یمن لس سان قسم ا ےن ا کوہ
 دعب ےک یا ایدرکدیق لق کک الا ترن کال نب ںوروروا اب کن دلی آسیب تب ےک قسم ہاڈود کا یک کوکر ب ےک اےک

 نا لا لب انشای بیر طالخ (۴۲۹ بیس ۵ فدلج لئ یر ) سیامک اچ روت ی نت قو سیب ارم 0
 ( ناری )ںی ی تب

 سم ےس ںی الطک نادع یب ےن باخبر یب بجا اتر باقاک فدا کیم ت ےس یا درم اچ لامک اھت راز ا اک اف ںایم ...٭
 کب اتا اخ ےہ مروا ی درک ورش ار ڈک اعر اتو م اعر رواہ نک ڈگری ےنوءافولوبا۔ یر یا دوقتمربیئاڑلےن سوا کر رم
 اتوھ اڑ ننھے درک رش ےاوس ےس سی انچایکبلاطماکے رکے اوج شے سیم اگ وہ لا فرط یر افولاا ایم لا پج دعب ےک
 ۲ رور

 لاکا نر



 میررصح متلب ۱ ٦۳ ندرلفن نر `

 ۔لرک ہلق ےن سٹار یار کور صامم اک رک پس یار طاو ارگ را گل مالک

 وس اے کد سا ےن یھی. اھ ے دا اک کت رازد وج ییا کی 1اک طط ضش اشواپ :توم یک سمی نیا
 روہشماکں ویمور+ یقرطار یم نبورد ۔ایگر ع ںیم نہار رھا اول باب یکی طط تے یزیت تیاهنتانچ ۔ ۳۳ س اض ا اک وک س ا ایدز

 وبا انچ کور کور تما ایک ےس نادم نب بالا ےن یہا یو ایپ شوخ یک یر ےس ںی ت ناوک اات نل رطب رک راو
 لام ںیم ذکی وت ںونود ےک مررصت۔ اصاب فرط کرینہ ےک ریت درد ایک ب ترم رک ےس رک وان وادا یدح ۔ےن بات

 رور دال دسر کاپ رے دیتا ڈال نب ورود ےس لوک اےک مور رعیت ر یکی فوج تاکہ پ تسول اپس دپ نک ییا 3

 روا ےن دان نت السا دال مک ا اب ےہ ورد کوے و تسلگورورو ےن ںورودعب ےک نوت ار وخ ور وتس انچ ۔ یکے رک چیر ین نی

 _ یکی س اوخرو یوا یاروا یکم دعواک ی راو ربنا رفد تع اطا ایج رک انب فلت تمدف کوله ریلی ی یم نیت افایم

 یکم ورق ےن ہلودملادضح اج7 مسا مک داتاروا کت ات طخ ےس ہلودلادضح یھب ن مور نو ین 1 :یراقرک یر رخ نکمدرد

 روادا دا کل ودلارقح یار ےک کار واورو اھ اک ی راک یک ںویھت سے ایج وکل ئاروادوردوک نیرافیموگم) ےپا ید واقد

 ےپاایالب ب ناکم ےنپا ےس ےناہب ےک ےن روکش و ورد ےن نرافایم رر و لا ےس ےک وہ رایت ےل ےک یاو رکو ریما ور

 تفاللارا بر درک ت یم نشقرافایم ےک کرا قر کوک بس ےن یلیئ چٹ انچ ارگ جا س ےک ںویھت اس ز زس نچ روا یئاھپ ےک ڑل

 ےگ دات بسی لا ور ناوردارخب

 A ھ7 تراااب © ہی دی زرب ہوگیا ےس لی نا ۔اھتے ءارکا 9 یاب زرب ءیئدرکن اھم و تک دگر ورم

 رڈ ٢ف ار طا روا ناقماو ہدنو من: نادعہ ہدوٹید ےن لو نا روشن مان ےک 0 اشعه رادرس ےک ہدرگے ود ےک لای زب ا ب

 نا ےس سن اھت ایکو کس اپ ےک ناد کاب ال ودر رکن اپ لات نا کت اس یا اقا کورس کز و شنا

 ایوب فرصت ید ؟منافر f مک ها هک

 (اٹیباکدادو) باب دلادبصخت اپ تو وے دارند لری ۳9روا ایر یز ںوحلت ےک رک وک ا ےن دیم اون اوإاتنطاس لا زورھچپ

 یا وس یکؤہ شاقرپ ںوتالاتاضورق مات ےک مانای وحی ئاچ ادرک لاو ےک ےہ د ےک رار ےسا ےن نان اشر انب نشا
 _ایاوم کاک اترے یا اھت ترک تے تراغو یروارام تولوا تردا ںویھتاس ےنپاس یتش قغ یی اھت اوب تہب نشروا

 ۱ اب تافد شوی س3۹ ۔اھت اتچیپ 2 کذب 2م کس هنری روا یار کریم ما روئی

 روا وہ عت ےک لب تاج وصص نادعہ یٹاد)ہلودملارخن ذھجب _ یکن توپ یدالوا یک دعب ےک ےنرم ےک ہہ وع :دالوا کپ وح

 یا اھت رھ زروال اما تہ ںیم ع ےک سئااھق نام لقب ومرات ۰ی رک ل ویت تع اطا یکی اروا ےک لح ساپ ےک ہلودملادضع

 ےس ہضیف راک ہعلفس ا ےن سج ید جک نواب ےن ہلودمادضع انچ ایکوہ یف اب رھپ نکیل وی تعاطا کہلودلادضح لیپ ےن

 ٗےرلو او شنا عس راک صدرا راد الکسا کس سئاوکں وت سود لا

 کک و E ۰ بیگ 27 :....و

 دات £ رز مس لب لک د ومن اپ ےراہ یک چیر رل ا سم یہ 1 ر

 یھ( ٣۵٢ ےہ ہنر لم ڑی یر رپ رہ وجو شاپ سرا کج( ترم )(۸رلج لاک رام )زهرا ۵ رس چ ی کھا...

 گگتراب ضا کیری ۳۵۹ر یف صہر تن یه © اھت یف مان نامت کیا ماچ هکتار

 (م۳ك|رٰط در فالج لاج راج ) یھی نر اسود... 9 ھر خان ماناکےرصبدردادادو ماناک کیا ھت یھب ومایودےک لا ھی



 ۳ نور بارا

 5 وم فورم یر کرا کن ودر ایکو مرتب زا زاب راتو لیان 2,7 وص اولا ےس فر ییا یھت ج روا ۔ایکررقم اح اک وعلق ن اداب
 با یوم تسرد تموم 7

 تتفاوم یار وا تا تسلیم سرما نم ...:ملورلازح روا لورلارشع
 ورا عمر اھا اکے یک وید دلادضح الا یک ا اوہ یشادرپ یا ود لازح چ ئانچ )د اگل ےن رک انکو اطخ ںیم ےراپ ےک
 لا تشارفے ےن رک ز ےک لون ےک ہرے غضروا ارت نہا ہلودلزعےسا بج چن انچاھت تطالف ےک تقو تعحمم ان کج ت قو لساےس
 رضع ی دل 7 عورش تی تای یک ےس رک 00. 2
 لوچ کروا تع اطا کد ول عمه اک رکشے یو یکےن وہ توا اوم کلا 2 اقای فر تعاطا یک۔ودلا
 هاشون تسدف کت افسر لار پاسا ےس راب ےک ےن رک دنیای کرا رقاد تومن بوق یر اہک ی ووتو ےک

 نلارواایکہدعواک ید تامااروا رگ اچ ایلاط ترس سوکت سوگ اکسل لس قد مزارع لو
 ایلن رارقاودبع اکتشغاوم یک۔لو لارض ںوکول

 ےس رے اقا تب لیمو ک :رضف کل ور لار ضرب نارب روا
 لا ناک بابا ہر وی دہ یاس وہ ناور 02 اڈہ رک کے وارغب تاقا رادروا گورک ی عیدی نات دا

 یاو یک وج نا اھ جہت ےک ا نیر قم ادا نس ای رادر یکر کش ریت ایک وک کاک داش خس ت اک رمود ودنا
 قسم ما “ےن رکنے ہلودلادضم یکے اوتار ےس وہ را یک ےس تکو ٹو ناش یب یہود لاش حب ےک
 ےس وضو روا کت ساوخرد یکن لانا [/ص+-+- 27 رر رایت لورالام رپ یئارگی ان ےک ہل دلازنم

 شر ی ناچ - یلدا جت مد ناشی رپ ےن لا ماچ قد درگیر فو تعاطا
 راک ارواب لس تارا وا رطا های تس وردا ید کا ا ےن ںی اق اعلا س اوہ ن نیز ساب رنو یا

 رک مک |

 ہن رپ بس ےھت سیب فارطاروا قایمرد ےک نار شوج روا ےس نادم ےہ لو لارض ےک ےس اچ گاہ ےک لود لار ول نا رپ
 مق باپ یک وتلا کدر وصروب ےک نئایدرکی روا اش یم تمولعو رئاد ےک نزن ویا ن ناو لای لا ےنپ اروا۔ ایلرک
 روپ ایل 7 پ7 رب بستم ےک صنف لا ات روا نار سردی دوا اب

 ء1 وہا ا زرار پت ں وک اھ ےک لاروا یکت یبانع تموکع یک وف اد و اے جو یکت یاعر یکن ودرک۔ ایک ارے اف تعفو وت

 کرک فرو رخ نان عو روا

 لای لا لبه رکا اجیکم اپ کاپ ےک ںاباق ےک کل کام تارے مہا ےن لولا قعر یس کج دا رسا
 کسب ناباروری تب یررگ لر یباقفس_لورلارضع رہ انہ لا ۔ایدرکراکنا ےس بو یک 0 یئالسا توا ےن لیوا: جب
 تام تم تر لاج ج ےس ںی بارک ن کپ یھت ےن وبات ایک ناور فرط یکن اجزج وک ابن لاو ) ولی اب ایام
 کت سلقیددعب ےک سا یھیلودلاز مم ایگ چ رول اٹیک یک ساک ں وباتت انچ یئوہ کج یک یف تل دفد سی سےئا فصخن شپ آ

 ا ےک مالعا قدا ےس یر اج یک رر تنو ککے ودیش اک قوسےک مالسا یہانر کت سید رفا ولطمےک ںونقاط یدب روا نار مکک ڑب ران یک السا توخا 9
 ہنزوکراد کی کرا یک رتا فح بح اصرار ریت الب تر نمو ریما رد ےناوج ےک تتاط ناطیش گاع ور رظن> ندا نت ماسال میشروا ترس ان
 ےک یے ایت یک یکی اں وتاب ےک ا ےہ ےک لوت ےک تادافم اے ا زیرا بصتخ یار ا کزادرک سای لورلارضع ےس اھکر
 و )ین اسمارت را کت کتیا کی زنم السا “اب



 مرر .. متلب ۰ ۷۳۳ نودا

 يا عروس لا اقا ی آر کہ روگ اس ارغ اج لو دلا مامج ےس فرط رو روند نرم یاس قادر

 رواج وہہسمر کپ گنج ےس ںوود نل مکا آب اوج ۔ید عالطا یکے ن ؟ک اب رکاھکت سکی کہ ودلاز عمر وا ںسیوباوکں الا وبا یت یاس

 اج ناب 2ے کب ر سی وف

 ودروا اجرا دل ز وا بک برس یناسارخ شتو ل ماھ اچ :ورصاخ کن 2

 اکے اج مروا ےس اچ لک ںویھآ ےک اروا ےس یکایک: کو رای کر اش ناجا گن

 لا اھت ایکو دخواکے ناچ گاھپ ےس را اکر عم تقو ےک کج ےن ںاردااھتای لام ےن ہلورلادی نیکی لا اس صا قا اقسام

 ند لوباقر اہ لورلا زعم شا لورلا ماس ایگ اب راکت سگ رعد بص انچ انچ ۔ایکہلمترکڑ تو عام ےن ہلور دار وم نب اطم ےک اوراق

 ایک تاتو نون وي تاخیر وا گرا اھکت سلمی جیب رخ ہل ےہ ر ےتڑلے یرق تان تیاب کت ڈ

 ناماس نانا کی کا ییجوک ی نت نطاس لا زوردعب هک اد مگان لا چپ نا هدر ںیدرکورم سیم فر دادا یکن ا ےن ریما

 : ایل ناز یو الا ڈ رک اک کن ای ل ت الام

 ےک ےن رک 9۹ی 01 :ہطق 9 راک ال کل ورلارضع

 اکے ٹپ فرب ۔اھب م اک کدر کوچہ ےس ےس و ناخی م لق ل اا ےہ یک یک فر سرا یلر کہ رص اک ں وحلق نا ںایاچ سینگ اور

 لار وکلا کا فی یقاقنا سا لر شاه خوک اسم یک راپ فری واو ا ون کے ےہ ررکراظننا

 ےک ےک لق لا ےک رال پرک رک وپ حلقے ککے لولا ےس آل کک فرط یک ٥م ےس لرو ورکر بڑ ج اکیا ےن اف

 ماگ و

 رھچئ اھٹیط نی کن ام اک و رار وا دکر یت ےک ر کر فیس لوا کل وکی رند وہا ےن ہلورلادضح مت تاناکد و دئہ دمئ یم سار اوہ انب

 ےہ کا طع تم ی ( پش ریس ) تماتک ط باس لب بلور او یک ےس دیق ںیم دعب ےن دابحہ:بحاصو نا

 ۱ ایت شک رو یارو یخ شو تی

 . ہلیدلا ماس اٹباکل ا ۔یئاپ تافودعب مچ لا اپ ےک قارعتموکعےنہلو ادب لاوش ۲. :تافو للہرلارطع

 ۱ ا آلے کتی یک اط فیلخروااھٹیج ےئل ےک یکرادازمع نا زرمرایاکولا

 لش مل لا ےرلا با ء اچ اکت سایسءالاد بادو بر ,لصوت یز«لاپخرثلب ,تسب لاع تین 9 لورلارضع ....رادرگو تر رم

ر داد یاب شی ےل ےک ےن رک رخ ںیم مٹ راک وات شکار الاو ےک ار تو رت جیب تسود
 دی

 ساب را ات ھت ےک نا آی ےس تالغا وخ اچن یتا ےک م الش الع اھت ات رار کے نامدار د اکیا. کس

 راپ رد ےک ااو اساس ےک ایا ما ےس ںوگکزارودرود رک کہہ شاک ا زفر ق یک نا اھت ترک اسد تپ ےس نا شی لاس ےب

 بم یں یم ترقی کم ایا ںیکف یھت انکی تہب ےن ںوفنع ےس مان ےک سا ںی ناز ےک سا ۔ےھ ےس آم
 ادم هل ادیب رو ات نا اش تشک مار جفت گپ کت سوم یا سی جرات ن غیب ت ںیم

 رکا ت اد ںوآالع ٰیلافاسضم ےک ساروا نادیہ وج ےہ یر کذ اک دنس عاق تاس ےک راکھ پ(۴۵ےر یف صر ہنزلج) نشا بدی دجدوجوم ساپ ےرامہ 3

 9 -( مر س)(ر عم ویل نا کد ) چک 9 ہا ےہ .... 3( نادبامظی) لیھگنواھت حلق وبضم تی ابن کیا ںیم

روھ )ایک یکی و شما یی فہ نیو مادیش کر یلض کاج مواد لا رع کس یر "ےہ سیر صضراع لاقتاکلددلادضخ
 رہ راج لئ 



 مور. مجرم ۷۳۳ نورلظ مارا
 یت یئاج یک رایت یک یا ےس فرط یک موگو تود یورک ھا کت اھت کل د رگ مان صف خاک

 ست هر اقا رسوا را ےن دل ما ایی تفت بق ےک لددلا ماس اھ م یک وکری کں ا رود ید اوت تسنیم اکی اش کس لار ور ما ارماروا ںورڈنامکے رجب ےک لانا ےک ہلودملادضح :ےلورلا ما
 وند فراق اکتیو اف کند زد

 مولی کن ام رکے چپ ےس تافو قبا ےن لودلارشع پاپ ےک لا وک ھ کی زرشن ار وقناوباہلودلا فرش :طقر رافال اودلا فرش
 ای مرض ایلرک جوا ید رکی ئاھڑ ہپ راف ےن یکاذ لمس پایا تا پچ دا اھت یورک تاور فرط کن ام کے کر رم را رپ
 تنفس کس لکه ورک تاک ی یھب ب افتاب کچ ای ےک پاب چبا ارت ورا
 کب ایدرگ ےس دیقوکو واش اوخ ھنولاروا فورم نب شا یصاق (دلاد نر فی شما بی قید ورکر یق ےس نک ےک دشیادبمن م

 ایکس ایرنا ا۔اھڑب یخ ے اےک کف مملو ماسه ارد ات /یت ےن ہلودلادق اپ کا
 جسم رکی روا ایک سد یر اج سی زار یش ےن ہلودلا ماصمشوکس داش ورود ن نا
 _اٹول فر یکزاوہا

 رپ ںورازاب

 والا ساک ۳ یاں 'رواای درک تره کل رب ےک ںیہ ےن دل فرش مکمل فرو
 بجاع کل دلا ار ضعوج شف یو بتن اچ ای تشک نیر شتر وا دو مچ یک لدللا فرش لودلا حاصمصایکرر رک
 رب یک رف ںوفدرہاب ےک باقر هر تم ما یک سیف نم یورو اکسل فرش یک کاور ل ات
 ر مرم مار زاوہا ےن ہلودلا فرش او ررگبجاع شاد یب ے گیج ندیم عوف یک لددلا ماس ےس یقافنا یوم ٹی
 یک سی ا داوم یک رگ مرا

 و ا اک ا ٦ فسوا ہلودلا ری وم س٠ی ےس تان ول
 ایل و شنا لایک سام ےن دابک نج س د بجا ای ااش تملک سس رب کروا تلاود
 سس لیپ ےس اوور کی گے زی ساروا۔ےہ ےس نانا گرا دہ کے سد وجد گا دارت اک
 ۔ایک انا ےس ےئاد سنا ےنایھک

 اوال وہ ےک ان ب1 لالا ڈے میر بری وا عن اساس رپ شید لا فٹ اچ... اولا
 ایگ ٹپ ناج اوہ ترک ایت نوک رپ شیخ روا ان ےل وچ کود و ورا ےک ےک ورکر رت ا

 زو نار کو اپ عن یا لاس ا ۔اوہ زورفادولرپ تمولقیرکل هل تب سد :یئالس ےن عج وف ایک ابتتساہناپاش ےن رکنشانارادرس
 ا 0 9 +2 ےۓارف فاعم ےک سم باو ےنرای ناگ إاجاناج گنا اک

 ی دیتا: گری سلماس یت رک فاکس سروش دام ار مک نب
 ۔ایگوہرارق او دہی سیم لی ارج انچ اھ طخ اک ایی د ہہ ےک دام اروا

 تورم
 ٠ روظلوکی

 نم ورا ايد ترازو

 لور ےس كامار موو شات یالاوبا ےن یئاماس عو رما شیرنامز یا بج. :توافب ےحوفریما کل شان / الا وبا
 زر اچ ترس دہ قت آر ون یا ۔ایدرکد نان اکتداغب ےن ضات لال اوہاچن انچ ۔ایکر رم وکر وس نیاےک رک

 جایی لد ر رانا.



 مدرج مترج ۵ نودلغ بارات

 روا ید وچ ےہ ےک اتو وا آر تساروا اتم »+ ترا کوش کشک نسل لاری ناجرجرکا کت سکی شات سا اوا

 ہن بایماکن ال ےل ےک تپ ناسارق ےس کی اپ تشب یا ات ساحل ابا ۔یگددح کل اےس برتتت ال آروا بابساو لام ۔ایگلچ ےر
 یناماس مج ک ایج ۔ایگرع ںیم یب نا ج ںیم ویا رھی روا ر ارش ۲یم نا رج کیک اس نر وا ای آں لاو اج رج کوہ سا و بم ۔اکسوہ
 ۱ ںیہ ےک کا یم تالا ےک ںونا کت

 روا ءاھترادرس کسی ںیہ ےگ ھڑپ تا الاح ےک ( ںومام ےکرہ وص)یلاکرزب منافی واپ توال ورا فیفا نیم

 نا ےن ری یا اوہ تطاس زوروا ایکو ج باقر دا مارو ناب ناسا یک یادوا گاپ تافو ےن سا

 کت دطب فالخےک ہلودلارھت یم مت غار طا ےک کم موا ورک متاع نیم تاب آر ود اکی سے بج چ انچ ایل ن لےے م اواو وعلق

 لس لاک لو ی دز هدر اب کیا لو نقل ناب 7 ںاوخ فیلتر وا ی رک ل وو ی را لاب یکن وقالع اطلس کربن

 دوران یار تسل کم تستر مناف بک ںیکوہ ہناور ےل ےک یلوکر یکی ا ںی وردت اشباع
 لو یک سایہ ظطدحتت یاں ور شے دب انجیر ات پاس یار وال اصاکت اب اط نب شی وس نیر ما
 پا ے لاردااھل اح اکت اب یک نا نج شیر عن نب مولا لات تسلط نر ںیم ہناور ئل ےک

 رفت وي من نره لا ید لک اس یدک ںیم ںی آس یا تک ورش ےس دد ماچ تچ کر اش یکتا
 -ایگر ےس مر ص ےک مز کارو دیار قران کفن نرگس موج نان نر یر دور

 ( لوضاب ےک اورم یب ) 0 یئدرکواب دوا ںیم ےگ کی ۶ل اع کے کت ےک لو دلار پ لکھی وردا لکھوا : مد روا ید رک ا

 تار اچ اقای اپ طناب لرد تا یس وک ورکو ا روایت یارک ب لسم ےک لور لارضع بج ںیہ ےس اک یکت الا ےک
 امیج ۔ایلرکض نریم یار وا ایوب لس لار سوگ کل کل لات ایکرام ٹول یم ںورش نا یدرکواب ےس یلایخ

 ا ۔ لپ ےک آبل تالا ےک نادر یک کت اھت اد نامہ ک

 تال آددای زس تردرضیکد یاب تب اکرم اب رشد نک نار ھی لای لبق ےک یگدرکاب لو لا ما. :تام ةن کی ورکا

 ا کب جاع هسا ور سود ےن لولا اکی رک رکو نام پے ساروا دے د تسکشدیح وبا ےن یدرکوا ین اچ بدبق

 ےہ گنج ناردیم دیعسوبا سیم سٹ ۔یئوہ یا کن اسم ےس مئاق سفر وک افاضم نيرو ماتم نادر شش

 "کتب 770727 نا یھب انا ما کر اید نواب نسب جانچ ایک ای ب لوم رک( یک سل

 . دے کھاتا ارت سیری اہ رک وچ لسور عمو ایک راک ل سم نیدرکواہ دعب ےک سا یئوہ یز وخ

 ےن اس لا ایچ نش کاخ توکار و نگ تب لم وج ےک یدرکواپ ےس ںویبایماک نا لگ یس اصصروا یدروا 7

 لس ذرت کدو دا راد سروش کیک ورک و 0 رش نج دایز ذن اوہ ادیپ ہرطخ ےس ساوکلودملاماصمصای گہ ادیپ ہلولو اکے ا

 ےک سا ۔اگاھچ رکاھکت سل یئدرکداج ۔ لو نت یورو وی فا اید ودی زس تورج باپضاروا للامء ام وف ایکن اور ۱

 کیا یک اور یت وف بقا درک رک روا ایکو لر مو ان یقه کری اراک

 یر نم 9 6م نو لاک غرق شد یر و ما یورو 0

 هام 9 روم ساب هد فصل لک غیر )رم یوم تن صفر نیا ار جیگر کر نیستی

 نا ات آسا ساسان باکو ناکام بنت یاب ترا ےن لولا

 . تم )عموی فرا



 زر مل FY نورظننترات

 دوس تب رشید یک یر با کنی لک دايکن اور فرط یر دادب کب جامد یھ ےک
 لود نام وکتل سایت یارک رم ںی ترو یک ےک کک

 ہا 7 شاد 1 اییدرکؤاپ گو یخ اکن وم ل اوگلو دلا فیس نجہلودلادععس ےنرلودلا ماصم پت ورکا کن شر فام
 ماکي دت زاجا یکی فسا رس انچ کل ورک نفس لورم الا لود رکورد اے یف
 یاو بلح تاس ےک کاک اروا کد ام کتیا دز ی درکواج نک ایلرکورصاحماکن یف افیمروا ںیہن اور بس دم
 لس قدر تو تار شی ورکر تع لس ید ید لاس تبوک شک یا کی رایقنا لاپ ہی بجا دسته لاک 1
 ےنوہ وکی ک نیر دیگر تب کو زبانی الو سات دوہ:ییدرکاج .۔ایک شی
 لک یت لومبچ ام ریس روا نی آںیئاودارشب سی و یلید ۔یکرکح ں ےن بجامریتسریدوکل درد اپ یب دیعروط فصنروارگبراپدرخ 1 یگ

 خوف ک با ےک رکروصام لکو م تم واو اشا ورتو چ کب جاحدیعس ےن لولا فرش ایر م رود ےک ہورلا | شیب کک لاھ ب ا
 : ۳ ایکن اور فرط یک لکو موتا ےک

 نام لس رس وی فدک لر کس رک تب لو دعا مس دیسک در لم اک ل مر یدرکاپ
 روس هوا اچ گوہر یت ات سی ےن آےکدادما کو قافتایکت ساوخرد یکدادعا ایگ فردا یلام ےک رک سے ساوکیلودلا فرش نر ٹا ۔یئڑیک
 شوخ بصحوکں وگول مقیم وذ لاکپ ےس لسوسوک درکداب وہ نک رط جد ما وک یمنی دوا لی یب یکت ساوشرد یکودم ےس ںوبر کوہ
 هاب سا روا ایگ آں او یشروطرا کس حب فرط یوم قدر اپ - کاپ گجت دات تاچ کل دیر اچ

 لم وداشاوخ وبا ل آف کت و یک لو دلا فرش عب ےک یا الاڈ راب رکے د تستر وط کرب سا ےس لوڈ ۶ت ایکن اودی کچ ےک لوب ۶
 ےس یگ کو اب رکےن ںی ولوو اشاوخرھتوبا ےس موم تور ما سا ےس ےن رتارپ لوکی درکاباوہاربھت مادر اک ویر کروا اپ ٹول
 یک مکا ہیچ ایل رک لوس لو روا ےک یک نادت کہ لاو ارت نور نرو يا نرود لاک آے رگ رواےثاقم
 ۱ ۱ ۱ دز چت تام نا
 ےس فرط یکی اپ ناک اھت بطخ کمان ےک یا یھپل نام اتش شف ور فر... ضعف کر ورا ما امت
 ےک رکا ااکت عاطا یک موا ےک لولا ماع ردا ی ررگر با نج کت وال ےن زرد چادر اي تواب رال رکا اے الزمر داتا
 ی بام تا یک اور ئل ےک یل وکرم یکررہ داتسا ےک کت ساز آنی وع الطا یک ئاوکلددعلا فرش ۔اھڑپ ہبطخ اک مان لو لا ماص#ت
 ایک یک وص ےس یا لا راشی ۔ایدرکدیق م ولت یک رد لر فرید تست نر کو لا فرخ وم یا اجر ایک
 -0ایگالچ سی دمت ےک یارب ھت عت ےک ورا فطر لا

 یا ترو یگان ےس لولا مام و یک اقرادرساڈبکم اش ودرک راس...( مار وال دلار نرو
 فرخ اس اھت ںی راف تو یا لولا فر ایکو لاا فرط کلو دلا فرش رکوہ فرخ ےک راد رہنا رنو تک اطا کلو دلا م اصمت انچ
 یلددلا فرش یئاھپ ےک ساوکلد دلادفم نج ھوا یودلاواہب ہک سرو بس ایک: یک اب صاب تہ بکر ےس ےس اجد
 س یا یوم یا سرا. لا يا نور او لا ما کوچ ۔ےاچ اناھٹددپ تسولع یکتا رکا انب با ےس فر
 روا ی یک افسر واک کد م اکی ےس یارک ھ )یک ورش تہانکو طنخ ےس رافسا ےنرہلودلاماصمعرایدرکرنب اناج ان آل اپ ےکہلودلاماصض

 کرک برے شا نا لاگ ار اج ےن سی ترابع یک کیری ٭ _(مرس)( عم طما۹ نصر لاک ر ٥ هکر
 ۱ چ یان سش نود لغ نما بات لکا یک

U 



 مودرصح....مئشرلچ ۱۳ و نورظتا را

 راک وطن ساتن نابک ام اطفیغ_ک روان سا پ آکا فی شاد گر دایزردا تب
 بی 3 عج لا نا لوس وا يوتر کس رافسا دالوفرچ رگاید اکی و گرافساورراب زد لول هاست درک
 ارگ زا بس قمار وا قناری مورد اھت ترک یز نیپ تعباتمد تعاطا یکرافساامق یٹد آززھسرواد دیر
 تلاحلا 7 اکلورل ۳ امم ر ایورک چ مر کل ورلا ناصع لاب ےک سا 1ےک کرت گول و دل اب رنو ا-یدع-زتسلگ

 روا درد ید یک لا وچ کد عس نرم زروا۔ایدرکو از ہری روخےک گز تین لر وی اسب یا دیرکرد نخ
 نیو اسا رجب < تسلگ ا زاڈرامدواابدرکل رت ےل یہا یت یک لولو لاما ع الط یف کا روا یک فرط کر شلات جی اتد
 _ کوہ کک ل ورلا فرش ںی کاری اچ نوای ےک لو ہلادضح نب

 ںی: تاقوا ۲ ارذااھتاوہ اھٹی رپ تاود لئاروا ںوہاشداب ےک نام ز لا بادو بکر اکططمارقیضحیف ری ہفوکا یم ار. طر روکا 7

 لب تافاضم ےک یساروادادقب تفاللاراد ےن راہ لو دل ز ےن ےک ساروا ےن ہلورلاز ۲شیخ انچ ےھت ےتاچسوکے یبا ےسرشیےک نارکیدرزو لا
 ور زو بادو بع اکی ا ۔اھت ترکاپ دل دادخب تفاطارادب بان اک طارق )یک یا یم انروہاش نجرگوبا ںی ار ےس د سری کیم ارق
 تراب تش کریو پایش طم ا رتن ارادہ مرغ روا قاححسا۔ایلرکر لول عاصم اھت ترک سو حر ط یکی رک
 ال اک مان ےک ہلودلا فرشےک رک ضق ددا ۓت اڑ پہفوکےکر۷کب تو تسار 1س ایج وف یر نیکی اف رگ کر کوب اوا ونود نا ترک

 ےئل سا ےہ یار کرا کولوادقب بما: ےرامہ ہمکوہ ےن پ آہ کا ید باوج ےن نود نیا ی یافت اس لو لا ما

 > ش لورشرزا تاہی د ےک راج و برق سس کهن ری نفرات او رها ارگ پ فا س نرم

 ںایلرکل وصو جارخروا ےگ لیک

 ںی ےس رغ کم ایت کور ایکن ا لول ما یک کک تن یم اقرار مروم نکن اجر زنم ننه... :تسل کروم ر

 تست مار قد دب ےک گن زی رنوخروا تخج. یکی ئار آکر ےس طارق ےک کرو کوت ارق ےای دد ۔اھق یس یف اوو رک یا یک اک رت ںی
 کات لب نام بتا مود کی طرح کس ایل فرو وس تہب روا ےک ےس اب داور ارگ نر

 آب سير ای ادرس کنار کوچ تکو مارق یکم کرایہ یک ےس روی ل ولا ما نا

 ۔ ےس آپ طار رکا یکی ق اھت ےک رو کلو دلام اص ےس وم ےس یک اب

 اوم نادر ےک کس ی زاوما ےس راف لور لار ضع نہ ںراوقلاوبا لورلا فرش( موی ٣ھ... صف اکل ودلا فر ٹی دارفبو زاوما

 چا توک ےہ لولا اص تشو یک روا اھت باقی گوہ تسقوکےع وف لو دلا ماس“ جے یے نیا یلاھپ اک سار زاوہا
 ے پک ےک ںوفدد ناےس یقاظنا۔ںیہ ےک واچ کان نی اھت گپ تموکحیکں افراد نسل پا یل یم ۳
 تسمه و ساق قدر را لر ےس ےلورلا مام بج رھپ تي رپ رخ ورا فرش اما اپ
 - اکنون اب لول ما لو تلکس ہلباقم ےک ہلودلا فرشیک وف کل ودلا عاص بج رھپ ید
 فر بج شر گز روطےک بتا ےنپاوکرہاطول یھب ےپارب تمولقی کر ھوا ادرک ایق ںیہ :ےکر کت رب زاوہا ےن ند اولا انچ

 ںیہ اج چ قا ع خیا اک اور رکھا یوم ا اپ ےک نییشاوبخ ییا یک کتو شے ےس دارا ےک زاوبا( شیو ے۳ ےن لورا

 رس تس ی تین لولا فرش کی ران کام ذی لوک رد وی نون وری لنت

 اصب فرط کرم مار دب ےک ںاایلر کشف رپ سوا ایگ تارپ ںاہسیراےک رکے

 اب ےنپارکار ھکنیئاوبا۔ایدرکرامظااکت عاطا یک ودملا فرشروا وہ یف اب کن کر فی وف کر لک نیکاوا :تومم نیا



 ۷۳۸ نورظنا نر

 یتا یا ےک نک ایک دعواکے یہ ددادیاروا یارک یش نافصضاوکن یا وبا ےن ہلودلارھت۔ایگگ اھپ “ےۓ رن کاپ ےک ہلودلارخت
 ےہا ےس ےرارا ےک ےک ب نامفصضا ےن اا حس یقین دب یم لو ےک نیا وبا عا یر زگت دمو کیا ید شورا فور
 با سی رپ فرید رانا ال رگ کل کتاب شر سا ورکر ہت اک تع اطا کلو دلا فرش یئاھچ
 ایکو التم م یر اچ تک یا لور لا رک لاين یا ےن ہللا ید جسد اپ کس لولا کافر سا
 درگ تا کلنز کنار نفری لو ما لس ناو کاپ ترش یم شرم بج
 تا فرط یکو رھب ےک رک مقر تن ہلودلا فرشدعب ےک ےن اب ےک نیست وا. : ضرب هرم روا زاوا اکل ورلا ف ر
 علم ور ما ےس تاتو نا ۔ایلرکر اترو اطلاع ےک ہا ےک رکن پورب ےس ر الکی اے ایک اور رکے رد عی وکر اکیا
 باطن دل فرغ ےس فرط نبا ےس اط فیلغ۔ ےس اجاحڑپ طخ کم: ےک لولا فرش مو ارخب کی ا ےہ طرش ایک اپ اک کوہ
 ول ودلا ف رشرداایت فلک کا ورا فیش ایگ نارگیل کم طلا ما سا یکتا ع
 اکی رادربتام فو تعلاطا ےن امساو لئا ےگ کک تعاطار ابنا طوطش ےک ںورڈنامکےک ادب نارود اش ا سا ۔اھتاہرراھپارپ ےن رض قی دادفنب
 ےک رکا ر ےس یورو اع ےیسا ےس لولا م اص یلرک یار وا قرط سد روا ید ے ہلودلا فرش و ل ا اچ مافی
 ۔ یک یکے یآ ےہ لولا ف شرک ساوخرد کف اغلا تانک اہک یک اپ ےک لولا فرش
 رول فرش اب چ اکی د ےس ار ےس ںو? امم فا و یا حرف کر ما نو ین ..:یر رگ ورا مات
 رکی ون ساواک لری کده فس لوضتا_ ساب لات داسفا شہ کا یم رکل و تم اطا
 نابنصالاپ ےک ہلو دلا رت کلم یبہ کے یی ابک ںی گولی ء اکی لاینسوکت وق یئوہ یٹکی نا ےک رکر تم اد رکا لم نو کج بام

 ناک اےس الاخ ناری ےس ا ناچ کاخ سج بال یکن ارحت قو ساہلودلا فرش یر گض قا رپ شیاف ےس لاہوردا ںیاج ےل
 لوکس وار آنا ےنرلددلا ماصمعر ےل رک لودلا فرشرکک نجم سیم تلاح یا ۔ ںیم اج وہ ےس فاس آیی ںور یخ ذ روا
 تار کوہ تصخر بج رھپ ۔الم ےس از تیپ لول فرش يه لچ اپ لول فرش اب ےنپا رکوہاوسوھتاس ےک ئاوخ ےنپارداایکرن
 ےک یااوہ اھ نب یک لولا م اصر اوہ لشو سی وادب یم ییا نامضعر ہم چنانچہ نادر فرط یکدادنب روا ایلارکرامرگےن ہلودلا فرش
 ۱ یک ار لپ ار لاسراچ لا قعقاس
 دادخت یک ی انت لف ات ےک اوو رکاب یکم وایت اوہ لار سوار خب تفالطارادہلو ہلا فر تو :کر روا “و ںرادخب

 ےس ور روا هک نلا سو لند نت ارخب هیت کس اپ ترک مامان بد های ساز نکا گداز دادب
 ےہ ماو ات وکیل سا یجودایزدادعت یکم ند ہن ی یک یا فر فروج سیل ہں یب ںی اب کنن سعی روا ناول
 7 کی رسا ایل مش تب اھ یکم ترواایگو ہد شش سرک کی ہلودلا فرش ئی اندر یر 51 موکول وړل ۳ اصم ا ۳ درک 'نالعا

 لود لات ررک ی کوکلو دلا م اصمت ون ںوہ رایت سرو ہداداانپاروا ںیم مهد مدرک ادم لو را ماکت

 ہانپ رکاچ ںیم نند ےک لو ملا فر وضح! ےک و ہر تتر وا نیر ےک رک لباس تیک وام اب 7
 یساروا یکت اقالم ےس مارتاو تزمع ےن عل اطہفیلخ اوہ ضاح یم تفلالخر اب ددہلودلا فرش ند ےگ ا ےک سا ۔اہد چراغ ن
 ہن داو ھت رح آے بس نا ید ياد کس لک را مو سوم فر ید کس كد تا و تر

 سگ اب یاج انلاڈرام کہو دلا ماضی کی گے ادیب یکم درک لار عقاید فک اصل ی
 را ات یقه اسمی ۹-این فتا ار سا ےن این اے اج دری الم کل ی

 ںوھ اب لک ہلودملا ماصمص ےن مواغررچ ۔ایگ بی رقےک تکلبرداایگوہ ایپ ہلودلافرش ناردد سا....: مانا اکہ لودللا مامصمص

 ھا لت



 میدرصح۔... مڈل ٦ . نورظناٌگوراج

 ےھجے RE RR UA ست کلر

 ےس م اھل یکم رو ےس نصب تا ےن لاتی ہہ تارج یب اک او ںی کی تاور سرا ےک کرو ی
 ميس اسکلت ںوھ گلو ماصمصےن نفی انچ ۔ےردریھپں این ادس یکل ین سیم 7 یگ لودلاماصضمصا ےس اک یر اہک
 هات دم ایسنا ال قتل مای

 7 لایق اپ یافت کاج اے کل ا تغار قے داف ےک شی روا یئاڑل یکں وی رکشل ےن ہلودلا فرش ... گا نر
 ےک یا یول یس “دلاور جاو بیتی رور از اپ دالا یکے دیبد سچیئاو ےت ال ضوبت روا لابا اوکوم نہ فیر
 نج ر وصی ترازو ناریل گراف هوس برا ترسم و ایر رپ وری بلا بول ور ںی ورک یاو کالا راس
 ف ےل سا اب بسر ارب ںولو وےک ماکدرداءارما۔ یت لرل صا دادبقمارپ تموکقو تللو نیر کجایکت یاخاکنایاص

 ات رک )لولا شے اک یتا ران ب کلو »ملا فرح یم وف نج رد دا ومر اہ ےک نیگر تل لورلا

 ںیم نیسیم تی داد ۔ایدرگہناور ےس دارا نیر رد ںیئ ؤٗں یگ 2ے ہل ےک ےن ر کیمز ےک ہہ وت رد انچ ۳
 ر ی ا اکل رق الط اہیا رک ب ےن ر رہ دعب ےک ی ایل رکے ق ر ںوچ روم ےک شاروا ید تسلگورد پس ۳ رت ی« تی
 یگ اب فک سند رکاب نا نقی لوح اچ قطعه کتان وو رک تم ا. هک

 رگ رپ ںوبوسصبسےک یلبج ےن یب وتست نی ردب ھوا رت

 اوما م ماہ ییا شے اےس کا ای دراعاوکر ف الغ ےک نامل امس نہ روصو مزو رک 7ں یاد دادقب ےن نیا 013 - کئ

 لرد فید دان مي شی کر اکسس نوا روا ی
 لا لول بایس و بار سير رگ یی ل وب امر وا لورم سوکت مر سفری پری
 ہو رف شوش ورکر ر قوا جاع ناغط کام رکن مرقد نژپاچ ما زون ےس

 ےا ےک پا ےک ہلودلا فرشیو داد مج دار کش ایرکر رکی یکم واخ رکشے ن ہلودلا فرش یے ر۸ گا 90
 ےک یا یش یک ورا فرش ت اقوا مان شرق ترکس یر یف ےک ےروشمےک ۳ ات لیمو یو
 ماس لاک یل کیا ےس سم نا۔ ات اتر یر ےس یا ےس ناب پاپ سو ملا فر ا ۔اھت ترکاکے ہلودلادقع پاپ
 ٠ لودلا فرش بج اگر نرگس اروم فر پت لددلادقح ےل ےک فسا ریدر
 یو اب یت روک تروصوخ کرا ا اپ ےک مدارک کت کرت شات تہب ۔ایکوہ شور دام کش ون اوہ باقر پدادفب تفاقاراو

 دات پک اف شو لپ سپ ے لوہا فرش گر ہد ایکو ارپ صفرا واں ا۶ک یی اےس یا ااا دار یوم ن
 ہلودلا فرش۔ یکن شافس ےن مدارک وان رندر تفرش دار فرجی ولرم کس لول فرق ےنتاپ

 هند اظهار لورم کس داش تاج ی 5-ماده < ادا بدید هما رکےن

 ۔ایامرفزارف ےس بتا ایراد صفا اےسا

 ےک آل اسود ےن یقازعو اش دابہلودلارضحع نیہا" کیکد رش راوقلاولا لور لا فرش س ی٣ ۹ ۶ کدام 3 :تبافو للورلا فرشم

 ھے راک ا قرون ملا فر مک وک شرف شر. 9
 ۱ وبا یک روش ںیم ے راہ سا ےس ء ا اقا ریت وکیئ ذا ارے رے جد یک افق چهار لورلا فرش

 دوج وم ای ےہ رامج یکے ایک ل ورش ےس رنا نا ]7 رات کج یرم لول فرش

 کپ



 مور رح ....,گگنرلچ fe . نورلظن نیر

 بیس لا راف تی لا کس اکل قبال رایب کا تقع نو« نلوع لغو لپ تافو گمرک سم
 رب قد ال یشذ_ تمادد نیا اهر تاسو رک کیک ور 2م ےک تظافح ایدرکل تی دادقب ھتاسےک سا یوکے نازوا
 یکم یک یک تہ درکر بع اول اب اب ےنپا اچ ا ایک زر چس لات دسر کهن کیو باوج ساره افرقم
 -ایدانب بت انا اوکلودلاءاہب ےن دو دلا فرشتےپنانچ۔ےاجوہ ہقافاےس نرم ساوکپ روا اہ ےن وہم روش

 ےن لودللاءاہب ۔ای آے رکت یزختئاطہغیلخ۔اھیب ےل ےک رادار بک لاقتا ےک ہ لورا فرش ...:تصولع یکے لو دلاءاہب
 + ےک ترازووکن ایل اص نب روصثا ےن ہلودملاءاہب ایگ آں یلاو یش تفاطخر قر داایکزارفرمےس تعحلف یداش ےس ا ےن عئاطفیلخر یب یکی ول نیز

 : ۔اھکرلاھب روتسدب ار

 ایگ ارغب تا اراد سٹرچی سے ا۹ ےن ہلو دلا فرش تقو سنن کں یم ےک کی تپ واچ... :ہلودلا فرش لکاروادلودلا ام
 ےک سار یخ ی کت وم یک ادوار عیلودلا فرش بج رچھتایدرکریق ابر زا شرک جور ولرم یاب پس ا ںیہن زیات
 ںوگ اي نام راے لےے زس ار ےک گر یک ادر ناجا تار کس اب روذروا باپساو لب ےک ییا وت یک سو ربو یبا ے
 کرک کے دیت لور لام اصمم ےک کک لای کل ودلا ماع زاری ےس نک ب ءالع۔ ےئگ وہ عت اپ کارها کد یئالس ےن نیک
 رول مس بک قورت یر قوم کنج کمر« ابرکوه دارا کار بم زار شن لا رک
 نا ال سا کج یک 0 رال تولا یا وج یی نو ےن ںوگول ارکان ۔ےھت ام یا کر رواایگالچ فرط یک 0ا

 اید نمک ب اج کار یشوکں وک ترواایگوہ ہناور فرط یکن اجرا رابود ساوخ ان لداب ایا ھتاہ اکی کرگیا پ برق تال آروا بابساو لام ےک
 ہلورلاءاہب حب ا ۳ 1لباوناجرا 1 تما روا یکرام ٹول ب ون یز ہش ےن ںیکرت یئوہر ٹیک ےس مظدروا لودلا ماصمخں ایچ

 چو لک گیتی کد دحو اکے ید ےلص وماعنا ےن سا ۔ایآے دادقفپ تخالفاراد یم ایچ با نت
 یدارغب تفاوت کس جراوفا کر لا ررطیا-ایلرکر ات ےل کاپ ےک ہلو لاء اب ایپ ےک یا دارخب تدان اراووکی ڈوبا ےن ںوکرت
 ر یک ژو ںیم وک یش عی اروا یکرادرط اخر اب ےس ہلودلاءاہب و تاق لیا اک رز لوا فمن اکے ہیچ س۲ اطساد ۔ایگو+ہناور فرط

 لر کاور فر گراف سس کارو ار لس فرز عن قوم نر مازاد تیز

 تنطاسا رس زواکہلودلل نگر نی ہلودلا ےس یا تز ازاد فرش شعار مشت دادخب تفکر... لو را زاوہا
 لپ تافو ےن دادفب ناطلسہلورلا فرش بج چ انچ ۔اھتاترکا باوخ مقدار قره از ار تول ارم نب مس اقاوا

 یکے ےن لولا کی اع کما یگدادفب ہضیق ےسا ےن سج کر یر ےک ہود ایک جین ما
 میرن تل یت د با وج ےک رمگے ل اہب ےن محاقلاوئا۔ کت فای دد ۓئار یک رواہ روم لم ےراپ ےک دادفب ہضعبت ےس دایع نب مسل وہا شا ےک
 فیض نت شیروان لرد اوہ ناور فرط یکن ار چ ےک رک ترم اک وفروا ایکو م رایت رس لی یا وتاب رارصا اکہ لولا ب جب

 با دداچ شم قمر وطرپ وار اين مقوا اچ ایک روش ںی پ1 کن رک تراس لوبتا اوضاع و کد ا

 ها لنت لک ےک لو لار ضع ار نم اقا توجیه لاو هی یخ رکن اتو لار
 گو ہہناور فرط یکزاوہارکوہدحت بس ےک بسرواایلالب سچئادوکماقلاوا سنا

 ۔ اک یتا ادب دا نیا ےک ںیہ کشف یر امد اک لو لار وحب کس قاب ارگاسم را... کد ورا

 ی حرف سیا ت سوا ےہ ہلصاف ےک ولعر مرا نیس: زار یشروکےک سا ےہ شش یراف شی( ۸-۳ شد لا اے اج )سید: ےہ اسفاففا حئکںاہی ..٭
 اھت یک دادا ےن یکے داف اعم



 مور. مر ۷۳ ۱ نورلظناترات

 اقا کک کو کرب ناف اھ اس لک توک ہد اک واخ یش ںی رک ےس یا ےس دک چو و یکن اگ ےنرک ات
 روا وب یخ تالطاعم ۔اھت ایل یئاو ے ےتاروکل ودملادضح ںیم ےیش ےک شزامس ےنہلودل ارج یا یر اے تقوی اے ا
 نامی لبا لولا ر یکن اور ےک ےک ےن رک اور کیا فول ناو یا کا قتتاہ ورب زور تفلت یکں وی کش
 جزو لا کل نسل لاری ور ندا کد لو ی اک ینا ا سی 7

 رواں راں ںی راپ رکا سی تقد ےس رک دوروش سکور ھٹےن محاقلاوبا۔ اب درک لا کج ایم لب ے داود نب ےس شوخ کے نک

 خر کاسیو گن تعامل لای ادا ایر ناجا رونی کس هارد رک لی ریو خود
 گرا رک ادرار ورادرسچ ےک ےرروا مد لی سارا ناو بتا سم یوو یکے لا

 ڈا رپ "4 کت مو

 ہناور فرط یکن اتسزوخ ےس ےدارا ےک ہضحتق رپ سراف رخ آےک ے۸ ھہلودلاءاہب دعب ےک ےیق رپ زاوہا. :ہلورلا ماصمر وا لورلاءاہب

 یاب ےک سا ےس ںی وا ایک :ناتسزوخاوہ ترکہ رپ ہرصا وا ورک اب بد شک ار فر و
 لی ار ب بس اھت ب ایسا لا انتج ابد اید: شنا ادب کس لار دا کیتی فن ساقی خ کے نرم ےکرہ طا
 تر دارا دھکا د تمت کب ایس اولا ےس نارا ایہ رکی بس ناو ملات لو

 یاب و تلف العاوبا ر اورم اک چوک دقم ےک عوف یار کوہ داف ے ےل ےک اجرا... روان لول ما

 والس ناک یک ارتا نب دالرو ےن ہلو دا ماس یک اھ رک یک تسرد یکی الن بات کیس ات عی ونک لولا ماس یک اور فرط
 00/0. تسلیم شاف ص7 0
 زن ی وہ تیچ تاب کک یہلودلا اب روا لد لا م اصح ےک ساایگلچ اج وف اپ کس داش لول ما وای چ
 0 م ےک وہ ےک ورا« ار روا نات زوخرواے رض اکہ لورلا م اہم رپ ناہ اروا رافد الب ہک ا ایا ےک ےس ود ےک لوو

 ۔ےئگس وہ نب راکروا ںیم یک ںیم نل اطم ےک اوراق ا ےن یف لو د۔ ںیہ ر تاک سی ںوقالع ضوبقم تپا پا لٹ لوٹا

 و تنس یاو عیش تاقاو وج سٹ دارقب ری نک زاوہاروا ایگ آل او زاوہاہلودلاءاہب دعب ےک ےناجوہ یم :یاودارخب یگلودلاءاہب

 ربا ےتاتب یھچت الام ےک ےک ر کوہ ںامناخ ےب ےک ںونیکسم ئل ےک دادخب روا نگ ۓ ات ےاود ےھت س وو نلایمرد ےک تععامجیا

 ایکو اق اباد کا ےک ےک یا انچ اور باب داد تس شرک الصاد و ملا اقا« سی رف انہ یھب کا ارو عم یھب

 را روک نلیلسلار زوےک یارو ا یگ تک شا ت کل ولاء اہم ےس ہد کس نوا وے ںیہ رک ںیہ ےگ رک و :یرافرکگا ئی نام

 دل کلا ضیا مس ات چاقی اس لا منا گچ رد مس نر
 ءار کر ترا رور وتر بح ےس قغ ۔ یگ تزاہا یکی رضاح ےس اظ ےس لور لا باب چاچ ۔ ۵کر ات ب ےب ا فرین نا
 ھت ہک اردا ےس ےک یو تسد کاشی ید 1 و اس نم تفاهم لودادم الو ورلا

 ضب باس او لام روا ونار ےک لولا ءا اھت ا کلر اول اروم درایو فرش فیل نمک رطیتاےک کک
 -ایل ٹول بابساو لاماکےر سود ےن کیا ۔ ایک رش رازاب لک

 رک عر تالف تروا یار تو م ےس اترا رقا ےک یلوزح روا یگ اپ ےک یل اطذیلخ لور لاءاہب دعب ییا... :تمدغ کش اہردات

 ہما قو کیہ ھے فوق ےک ناچ لم رود ےک ػاطفیلخ کرداقفیلخ اپ سر تارا اپارات لا

 و 9 - یک فف...



 مود مالم ۳۲ نورظنتا را

 کس یا] تاتو و آل صفت دن کس تاک ایم تفالخ

 روایت یوم ںیم ل سومو( نادم شوای یر آ) نار ن جر ہاطوبا ےن لی ریما بم نی شاور او طر لہ اکلودلاراہب
 ںیم ےک رکن ایج م ت الام ےک بیورو ناتو امامت ها رم داکت مع اطا کروم اب ےس رو اھت ایکو ہ اب سوم

 وکرم یاد کس حر یو کراس نو کاربر سلول اپ« کس داده کس لا کو
 سرکار وام تداوم قے لیتو یر ر ج ر لمم ر ٦ے ورور کر آے را چ اچ ایکن ادر ئل ےک
 راک آہ راتلی اتم ےس یاد م تیز فورا ابد یگراج گنج لسا کت رم کیاروا ںیٗوہ ںایئا ورحت ےگ 1لنرازر ناریمرلوب نر
 0 ٦ ٹ وج تواب سیب لم لا لیہ کیکےس فوق ار رکا یارک ر قر وو او رلاوبا ےن سا

 ٹن یز بج نگل یل وو رانا ےک مل نیا یر گی ادراوبا اھت ایکو ہرقر گیم باققےک ہلودلاراہبہد رکھنا ی ۱

 اید اکیس د داخو ارس ت اھت ےس داورلاوبا ےن شاد الطا یک وک

 ےر روا < ہلودلاءامب ےس یکے کیا ےن سا اق زا نفرو کالا تیم ات نکا یم تم نیا :تالاع ےک ۳ نا
 یول نب چن وا کیا ےس یب نا ۔ےئج ےک ےس ےئاررواو راشا ےک یم اکے ڑب ےب ۔اھتاتر نگر کا تہاچ وج اھت الر کل سئاح اےس یر
 ضچ ےک ہلودلاءاہب پج اھت بحاصروار ار اب تب اھت اتوب یو اک ناب ںیم تصوکحرود ےک ہلودلا فرشے ہاواکل ادزےک
 ولا ے شاردا ے اشا لا ےن ہلودل اب ہچانچ یتا ال کاج و لا کس یا دکور سم نا [تسوکش
 ها ور ھمیکن اھباص نم تنطلسلارمزووکلددلاءاہب ےن ملحم نیادعب ےک ا ۔ایلر کش یھی وادی اجو ام ےک ا ےک کرا ٹوک ن یا
 < درر ےک اھت کیا اکشورا نادلن اغی )روا سرا ترازو نا ےس یگاور ناتسزوےک رم لو رحم ہل ما ےس 27 ےن ہلودلاءاہب

 ےک لو دلا اہ اکت قال اراد لام د باسااراسردااراھپ ارب ےیل رکض یف رپ باب اد لام ےک یار وا لون عفو لا سم نا یہا
 ہ زهرا هه اک ترازو ۔یئوہ ںوھتاپ ےک مل نیا یىا یک یل او زروا یز یر پاس ہر وبا تنطاسلارسزوردب ےس روی ا الاھٹارپ ناکم
 تب لود نارگیل کس رک لو ط راد و ہاروا و*داشاوخ وادب ےک یھیلاو ے نناتسزوخ ایگ دوکف سیب نی
 ۔ایدرکرب زور وک ا ےن کا اید رک اشوک لولا اہب ےن کا چنانچ ےھت ےک د شر م٠عمنیاءایاہ روا فن ات ےن

 ہلودلاءاہب -گدرگت داخل ےن ی را« ورش ںایشوکرم ےن ول ےن وم ہدایز تہ“ م اکے حرطںابج... لاک نا

 وکں ول نا ےن ہلودلا اہ ایک اط اک یی ورک اووم کیا ےن وب رکن بایم کرک کش نوت + یکے کر ود تواب ا

 تر تسلط کیت کاروان رپ سایر ایلر کرا رگ یاس اس سوکر اتم نیا ےس شیوخ یکن رکیھشار
 وا تطلسلا یز و دعب ےک سا ۔ایدرکس فروٹ ےد ےن ںی کشی انچ ہایدرکل او ےک لوپز نیا گو سودا رخ اپ
 جن چای افت نرو نصر بارها کلر یر فر گے ا ےن ہلورملاءاہب ۔اگل مار اک اسو تواب یک ںیہ رک
 ےک وما اوت را زوو رک لود

 ست لریقروتسرپ لات رود لو لار ضمایر لا ژل لول ٹیپ ےک رایتپ ےن ہلوردلادضحب ..... :لروا تواذب یوالوا لر

 ۳ 5 ہلا ف رشک یک اہ ید تای قلا تل تسولک ی لاری ؟تسموکر و کروم صحت لار / عل

 رو ید رگ ایل شی مازت او تزمع یئاننا مزار یشروا ای آں نج ے کوس نسنیوا ایک ر ےس ریقوکں وگول نا ےن تا وفا ور
 حلق یا ےک سیافدالب ہی روا اپ انوہرایفر کس یم ںومجضم یکدیقوکں وی رن ارھب قت( ایج رپ تمولکت نل ودلاءاہب روا )ای گوہ لامتااکلودملافرش بج

 _-۹۱ص۹خ لا راج ںیہ د ےس ہذامشاوخنفا 3 ای 0



 مور. متر ۳ نورلغن بارات

 تس لو نانس لو ا اچ EET ؟ناوج لو وفیتسد ساےک مد دوا ںوہو اےک لی 7 ےن ںوگول نا ےک ےب درکردیق سیم
 نوی اکا ےگ وہ کول ےک باوجود فارط رت انا ےس لیج اک کول نزاے اک ۵۳ اد ۔اید سد رم اکےناج یک

 نوه اقای اور که سد آب تور داتا با لول مالک تورا مار فر فر ےھت ےدایپ ےک
 2 ےک ناوجھھتاس ےک ماجد نار کوم روب کس این ےک ہر نتو رفت رار ڈے توک یاش وے ےہ رک گاج

 جت لت ےت ےس ارو ریش ےک ول ورد منچ ےس ناس یکم ید 0 ار ایا کر صاھماکن ا باهوش مت هک
 ںالاڈرکل سری ورق لو ورا نا اد

 یک( ناتسزوخ یلاو)ہلودلا م اسم یگاھب ےک سئاروا(دادخب ناطلس)ہلو دلا اب و: ٠یہ جیل ودلاءاہب رواہ لودملا ماصص

 ہلودلاءاہب کے ہم بابسا ےک ینکش دہ  یئگوہ ارم مر ماد ترس یم نایسرد ےک لو ناجی ےس سنا نئ نار
 آبجکت شور لو اپ دا ی زود هدر رد روایت ایک اور زاوا وک نشر, لعاب ےن
 سیتی ری دکترا دارو طور صبر سهبار ؟ عوف وارھ ناک
 لورم ےن ء الاول اکی درگش هر فرناز فا نسل ماسک دلم اقا اتو
 0 2 یو قم ےس ےرسوداک کیا ۔ ںی ن اتسزوخ کم تت ی کیا ںی وف لوڈ یش انچ ؛یکتساوشرد یکادمروا کک تاتاو وک

 بدر اب ورا مارال گو العابر وا یک اب ےس کج ناری لکم العلا

 ئ2ھبھ7ُ و سا انچ کل وم ےک لام ےسارواہمدصدح ےب ےس ںاوکی۔ددلاءابب.....:روامسر ھوا
 نیر سا ےنر صفا انچ ۔ے ےل من ےئل ےک تاجارخا ےک ج فر وکر نا کک اپ ےک( ہی یاو )ولا ب ہہ کیک اورہ لیس ادرک تار اوج
 ای /(/2“ص ص7 کام کوم کت سد ےس ترازودعب ےک ںوددقتچ رو ار
 ڈو ترازو یگ وردا اک ےس اچ او کک ترازو ہک اظ ۔ایکاط ترازو ناروا نی یک اقدار یک ا ےن ہودللااہب

 یو ادیچ تیحالص ںی ملیدہکاھت نامزد ایکاطع ترازو نادرا ودوکر نہا ےن ہلودلا اہ اچ لک

 ےن نافع اچ اھ ےل ےک ےنرک نر زاوہاھتاس ےک ںوراوسوس تامسوکی کت ناخطخ ےن ہلودلاءاہپ دب ےک یکم... :ماع سکا کل وات
 وراز کت ی تڈ ن اغ لی ناتسزونپ واگن اخه گم زا« لاک لول ما اپ لس

 ےگ وم ہک ےس یکی ار اکہ ےس یارو + اپ کر ورص ےھت شٹیدادنت مک ہب لی عوف کس اوجوکم اند یا
 شش کوه < نت متد تاچ کده دل ےن ناغط؛ کد تساوخرد یکن ا اردک اچ ایلریھکوکن ا لو ید اب زوارجت
 له E لوس دوو راک او سا ۔ الا ڈرکل کب س نا ےن ںوکرنہ ۓردوھکرر ایھتہوا
 تیم لک وه ا ےن اپ آصق دوجے داد کلام اھ ےک ڈ7 قادر ۔ایلتساراکزار یش

 ت نام کرک ےن نام رکے وہ ےتولوکت ابی د روا ں وہ مس لار رک ول راف لول یقاب ۔ایگا ادرک اپ روا لی ساکن کز ودر
 بک هرس

 اپ قد عدد اب ذات ییوح :ض ٍ زاوما کل ورلا ماعم
 وبا ایہ ےک تنطلسلا بنا قوت لورم اپ ایت یارو رارااک یاو فرط یکدادنب تا اراد دت ںوکرتروااھتای کرم تنطلسلا بان اکل ولا
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r:مور رس  

eوذ را ا ہت اوون 0. ۱  
 ےک رے چ يلو ۳ ےس و ن ا اہ وا ۔ یوم کے ع ولی وردا

 کرو ودلاء یب ے فاو کا ر لاس ن اے ید نود ییا ےن کل عطار ۱ اور

 لا ۔ایگوہ رپ ماق ںیم ددواایگالچ ہرا ےک کر ار زور کادر زوال با زوم کل فار عا ے لب اقمہوروا یک وت مک
 فط یک و ےن ںوکول نر انچ ایکب قت ےن خوا یدروا ال ایگ اچ یاو فرط کم رک یک کوچ ک نج ناریم ذی وک شب اربن یک اد
 رسد ر شیئافب نکردافدالج یا ےس مر مار ءملعوروا۔ ایر کنم ارے شک یت ےک ںیکتےہ ر ےت رک یل ف ں وفود ںوتد ۔اید لان

 سا مارس ایلرکر ایقخا سار کام او ےن ںوکر کر رک ں وکوت ا یا ےن ا بج الچ یب بقااقتع عون یکت مجارم ےن ںیوکزت
 سر ولا اما کک 1

 طرامدا از Te ۳ ہت وس
 ( 9گ 1 2 ین وف یکناتسار گے ےناج ےک ںیگواناس ےگ ج ی ےک ناتار یت
 امار سودای لے ناتس ارش رام ناسا یر اي پاس اکو تاور س ی

 ےک ی اروا ن اوبا ید ےل ےک یرافرکیکں ویھتاس ےک روا نسواوک وو لدنچ ےنرلدلءاہ اچ عطا کالا 1
 روا لا لایت هنرستان گاج یاب ےک ناتار چ ورمی
 کار وااوہہلباقتم ےس عوف کہ لودملاءاہب ںاہدایرگ و راس لوس لپ ناسا سر کرک درس
 بیپ لک وای کر دقت لس ایما رعب ےس اتاری انچ وہ تسال دلا اہب دعب ےک کبڈی وترا تخ

 ےس ضق ےک ںویھڑدوکہر عج پ آہ کا ید ما ہک( ہی یلاو)لددلا بہر عب ےک تسلی رصھب سلول اپ. ,یلی ناتسارگش
 نوید ایک اور ےک ےک اراد تیا یکہلو دلا اہب رت ےک ر کشا یاوکق ود مڈیادبمے لولا بذ ےس اچوہ سٹی اقروپ وا تم لاک

 کج ناریمرو ا ایک وک ود رون تست ا ےس ناتار یک اب رک وه اچ یک ب ات ی 7
 لورم ےک ید تحاضروا ںوہ ما شک اسکای ایم شب تره 07 کرد ایگ آس یم

 مارا دل اہ ۔اھتو زر الچ تیاہخ ناتسارکشرایلوکر اپ سا تعاون کس لار وا لرد و یرساوقرو ورا اچ
 ات کا کر تی کنت اترکر اہلکار اطا یک نو لود اور لا

 ںاج سے را ےن ( تنطلسلارسزواکل دار )دابع نب لیس ال اا ٹریڈ ...:تافو یگدابع ٢ا بحاص تشطاسلا مزو
 ات تا لمر نورا فش ترا یکم کرا دمروا تس ایس اھت کک ںیہ لپ ملا ہا یر یب

 ںی ں اکیا سہ نان تک یا ا. ںی نو رٗرواروپ شو ےھت ےک ےن نا لاس دوج یتیم اح یس لت ایپ یم فیل فیفمت

 _اھتاتاجادالرپ ںڈنواوسراحہناخ بلک اسکے ا اجاہک۔ یگوہ یک رن: سیاتکی تا ےن یسک

 رش تایی وک “نک ضرر نا لار عب ےک تاتو ںا.....:ترازو یکم ا سا ایعوبا

 رر ی کیس س نک یت ےک تافو ےب ا کالا یارک رپ باساو لام ےک کا ےس لورا رجب کس سرم ملا

 زر٣ زکرطب لا رات یک :ے نامرات اہ 9



eمود متر 1۳۵ نورلغ ب  

 تر رایت یر واہ ھی اشتق د ہک ےک ےک اے یا ایت وتا روا تن کم سا وبا یز مر ایی ارہع یک ت کوچ ایک زفات الو را

 ی اطماکں ا ےہ راہی ارپ ی تاق ےس یا ۔ یک اولا رگ مکلف دا ید پھر بہلددلارفےنرابہلادبع ات
 اگل تپ ںاہج ںاہجاکبابساو گام ےک مہاقلاولا دعب ےک ا ۔ےتدرکت شو رفےک رک ےک ںی رپ سی ات تارا اسیر فی

 ۔(ہدح و هللا اقبلاو )یارک اف واں ور تراکروا ںوییق کک اروا ورکا فروا مو دحکم ات ےک نکا یر کای ہنر وحڈ وڈ

 طوف نار روا نامغا ے ر اوہ وب ہلودلا نگر لودلار ٹیم 0 ء2۳۸۵ ناپشا ٠توا یکلودلار ہت 'تافو گرورلا ۳2

 ءارھا۔یگ یے, ا تو یا اھ م با اطوباہلورددجح اٹیباکل ارب تمول تن ایکر اتقا تر آہ کہ کک یل ل با یئاد یم 93

 یکتا را اح اکک تن اردو حج شر زر ناجا یاب ےک اپ ارس لو انس تو راد

 ۔یتڑ رکا ارت بحاص کور ای )ےس ےس ارو ےک روش کس ٹاک یہ ماحلاوئاروارہ اطوا یددروا یہ مہ بق ےک ںاہ یک روڈ کپ

 لنا رک اگ کش ام ناتسزوخ روگ ودلا ماصمصپ نص نج ءالع دب ےک تاعقاو عا .. :لاقتا اکن اتسزوخ یٹاو نت یب ءالع
 (0- فی یورک 2 اوررکے و کور دات نیا لول مارک

 فرط کوسه کر رش ناتسزوخرکل ایا رو اشرتچر ویسی دلاور ےس ما ےک یی ام ۔ںیئنل ک یاب
 ماسک تے رہیا وا ںی ےن آے اروا ےس و لا فرط یک ادو بج روا کول کے بلور اچ تم نامید

 رله واں وک ےس ایراد مرک هوا ها کس لا کویر تاج ایل وضو رانا کس رقم ارواح سیم ورت کک ا

 و نان رم لو نیوتن سکس نا

 ےس تقو ےک یگادر زاوہا ےن ہلودلاءاہب تن تنی با لو ین سس لورم انار لا. اسان با

 بوک کس رگ ان لدادخب فارطا سوم کن رخ بین قم اسارت با کار خب تضاد مک
 لیتا نی لپ اوکںوگولدنچ خان ار کر اوگ وکار مایہ دوا یو اریپ طلاق سلام رکود نا ۳

 یکبار نان کس یراق ک

 داتا ن نب یا رے ےک دایک رک "نم اپ کنی تقو تحمل د ار تنطلس لا زو :گنج یکل شا رواہلودلاءابب

 ےک کت سرد گند رفم نااہل دلا اہ ان ۔ اگے اج وہ کران لم اھمہنرد یک ایقخاتساراکن اتسزوخآروفروا ےہ اچوہراترب لیس اتم ےک زمر

 شد رح روس ےس یا رب ںاالدنچ ےسزمرب داتسا نب یبا ںاہج ایکو اڈہ ہک باشیم طقواالچ فرط یکن اتسزوخ

 سرب و دال اں یک ووو رورو اٹ ساوشرو یگوادماےے یت نب ےن ہلودلاءاہب بج اگر نار کشید دلا ء اب ےس

 یک او زکات بج رقت ےہ درک رش ےترھگن اےک ہل دلا اپب ےس فرط یکل یبا نیب ییا ےن ںولاو ساب هک یگان

 روا وہ تراز مات قاکتللافو گن ۔یئگآ آر بتی کے اب سد کس لول اصن بتا اچ رس نایک
 ۱ دیگ آ یف ےک ہلودلاءاہب وڈ کا کت سو

 گمان سونا یراق "نکردم الا و که اپ کای - اہلودلا اص

 او رز بیر لاک وانا ےنرلودلاماصمعں ود یھٹاہکےب یقافنا۔ایگوہرحترک آس اپ ےک ناوورگکیااکںودرک۔ے آ

 فرط ین اجرا انچ یوم واخت یب ت ال اچ لوک راک یر قد اس فو تم ی باک نت

 ۱۳۷ ٣ع لال اجر وں یک رتی وصل تک ےہ ربط .9 ۳و لاک تراس و ۰



 میو صح مچ عا ۔- نورظااجرات

 سان لو نا یو درو اب رک اینا تست تیر با یو تک سلول 0 نی هند نا زر تاب
 9 ابر کوہ جز لددلا ماصحص۔ ایک نلب تدانبا مکب فالخ ےک ہلودل ماصمص ےن ںوکول نادععب لای شما ا اک روا تسوکن الا
 ھی منے منا دور اور نرو ایل فرو ول ام نام ددرو او پا کس لزضودتس رر
 یا درد هر درک ش هو اد لاس ہک ںی اف مو یاروا ایا ولور لا
 هک لار شلات پ سیاخ لودلاءاہب کک کس اہیاب رکن ںی ناکیم ےک یارو الا رای اس اور
 ایک ورکا

 ! ھر رار تت ہر شتویاروا مم اتا وہادعب سلول اسم ےب رپ ناتسزوخروا سراغ کل اورلاءاہب
 ناچ ریعرکل ںیہ همتا دا تورو مو هر رد یک ال۔ایھپ ا اپ ےک ےک زکر ا
 ,ناروا ےس اروا ۔ کت باتو رکے سایه سموم کا مت اب ہن جہد باوج کرارا راک ایسوس
 ۳ رر توکل وبا ےس سس ا۔یرہاظ یگدام اپ ےن رک ولساھچنا حر دواایکودعواکے ید ناےھت ھتاس ےک س اوج وک

 واسه لا اجرو هو ولوج لک ےس لرل اہ ےس یا س یا رکر ار گکل ڈیدرو اپ درکل وں ند کر ات کپ ےس

 راے ں کو یک ۶۱ ی مایک ضررا ے ےس ےہ لول اب هتل ورا ہک ج ے فوخ ےک ںوکن نا ےن ںوہنا۔ےھت
 سار وا الل ناپ ودہکے شا ےن لو گول نی درکتاور سا / اپ ےک ہو دلاءاہپ وکت عام کیک دادم چاه ی
 هلو کش ونک ۳ فرط کن اپ واز مار رب فرط کز اوما ےگ آی اپ ےک یا بس ےک بس ےک وا
 زیر پ ںوقالع اتے ناز

 رنک پک زا یشروااید محاکے سٹہ فرط یک رافال نب رب یگولا تنطلسارمزو ےپادعب ےک 1 ۔:ےطف رپ لررافاکہلددلاءاہب

 هی نا ی« لنت رفع شرت نا ات ار ی ناریم
 زاریش ےن یٹیباروا وب تستر دے رایت ےس یک EAA ئار کوم د ری ےہ ل واود ناروا ےک لے یہ زو ئی ی دنچ ےک
 او مقابل مد سرای لا کس صد ما لا مک ارد ایا ماد لی ریال رب

 / زن کرد اب اچ اور لم تصرخ یکہلودلاءاہب خاک تراثب ےن تنطاسلارمزودعب ےک کن .. :لزاوہا ید
 رقم مرمت رب درب تضاد را زار یاس اب یوم دودی رشروا ای آ
 سرا یر یقفا تنوک لب (سرافدالج ) زاوہارپ روط لعنت ےن ںونابرل ےک مد دعب ےک تاعقاو ناایکاطع بل اک یقارتلا ری روا یک

 ۔ے ر نار نار۶ کت ۶

 یک شو کے ٹاک وج وید نا ےن ات مج ےس روط تن ںیم مدد الب مرتے رایت نیر ھوا توک رایت روا لودلاءابب

 ںیم سیاف یاطم ےک یر ورکر ولاد رکے تب دا نت یار اچ کورش تاک یخ ےس نار انچ یھ وہ وم لم نام کروا ج
EAIےن سنا یاب ر رک مون اجر ن ھ رغ با س نام کت و شاد یورک رپ نام مکے کک و بترعوکں وگول نا ےنرضوا۔  

 شفت ھ۴ لاک حرج سی و و سس لوس 9 اگر ےک کک ا 0
 ےہ یی کک ے یں رطںا تراک اہم ے اکر ےس کک راک یھب ںاہی ناطے ٣۹۹ + نیاید اپ ےرامہ....٭9 ۔ےہ یر لابن
 رک را وہ تسلقوک انک ی دبات یرغل ی رغ را عوف ےے ر شل انچا رک سوکر داتا نہار تقوا نا کک
 بش لاک -  ص 7 صفوی نر



 مو رت... متر ۱ اک ۱ نورظی مت

 هل اب الاول ول فک ناب کس شرع ےک یت رپ تفریج ۔ایگوہ ٹل اقرپ ساردااحڑب فرط کت خرچ لپ بسام وم
 بی تک تل یا کس گنبد ورم گرا حرف یکم ن ییا تطاس مزو اار ی رت کا
 ایک اب رگ گیر رایت نہر ھوا ی رک ل وت تع اطروا کت ساخر و کی اے تفرج للا ای

 < یت راس ساک بت اھت ےک رشت لر وا يکب آل و گنج وس نج ےس فین سیار. لر تب ارت
 ییا رک کرسروا ادرار اکو نیس ںویھتاسےکر ولا ایل یک نوا ےن یادو لو مر اور اپ رک دا سم
 ۔ے اکہ س9 ہدقاد ابد لوک بس نل ےن یار گرے کاھبرکوہ نا ب یا قاب ےک را ا اپ ےک

 ریس سیم کر يک همتا اس یواش نا رکے یاب کس فا دا روا لک کمان لا
 بس کا رقم یر پس لا کس ساک رک قره ولو گیگ 1لباو لش بصدش کلورلاء اب
 رزق چاپ ذس ولی زو یارک فر وتسووروا برا «هزاروانولاو نان ماسک لا کاج جی اکر و ول اشیلرزو ناروا اھت نور اظ

 ےل لادا ےس لود لاک بست چیلر وانا ےس دوا یک ید یا

 ید برن کش وار ایک قمر مرہ داتسا نب نیست یگپبارپ ںوقاو مات قلت ےک ساروا ناتسزوخ اہ درک ارم

 تمرد م اغا تس کوک کنان ایدرکل دمے جو یکم کشا روایت الا کمرہ نب جات فا 27 :یزروگیکن سض یلشیاا

 گلد ییہ تہب ےریو اک اصضناو لدعےک سا وگو لا اہب کوہ کل نوش ایکو

 روا اھت اکہ فرحت ےہ فعاطا یک یناتسجن بر متا نب فاخ پا پا: فلخ نہا کں یہ یکم یا :نام کوا فلخ نہ رہاظ
 ںؤاہوہ ہل اقرپ نام کرک قومی کھ ات دارا ایگالچ فرط یکن ام کرک ھکت سار اروااوہ بایماکپ اب اک امان اقرار ےس سا با

 ست لو یو کہ ہی ایمر ماھت کور یک ولسو ےہ ےب ےک فا مرہ انس ویکی لٹ مار ہرا یک اکی !نام کرو اگ
RHےگ 9 بموں وکرل اے ر مات یاچ ےگ  

 سس وی قامت ایت باقر ںورہ شے سود ددال ےک یاروا ترج اید پب تنر

 راغلی ہپ نام رکے کب ترموکع وف یدو ینپاروا ۔اوہہصقدح ےب رپ نام کر وکو یر اما دبا ....:ہضیف اک رپ نا

 یا یوم امير شاپ نوش رول ثولبایساو اءکل اس بار تستر انس یورک

 بق تست نجس این اور فرط ناب کیت سکس جوراب کک یاوکز مرہ داتسارمفمشلا ےہلودلاءاہب نارود

 _ایگوہہرودرود یک و رم نام ل ےس لا اکا ج ایگوم م رودرذراکم وايلر کز ذم نام کروا ید

 رکا ےس ہور اھ انچا یکن اور ےل کس یر کرک ورمگک یا ےک لم سم بس۵۳ قم شرق. اکیا

 اک لیٹ ےیئانچ۔ ںی اور ےل ےک ےل تک ناشی زمرہ نب اوم طمڈ ہرا )دادفب بنات ےک لو دلاء اب یارک رص
 دلم شک سرا اردک

 نرفته ےس ےک ےس رک رب تصور کوہ قو ا رس 7 :تسلگ ی رفت

 گناہ وخروا تخم یئوہ ورش گج لم لوج آں ولور یئ انچ الا ماش یوکے اخر وا ایک سش نادیممرکک یو ےک کس مات کور لباس
 ایگ ایل تولوا تن سر فا ره کس

 NAL JI رس ںی اس لا 0



 مور رخ لپ A نورظن رج

 رک یھت یم ہفوکف ارطعا ےک رک نوک رت وب داد ایک سلگهراپوورعب نا... کات ی لہ وک ر وار ہوم
 ق یکے 0 ید ساری زمو ےگ ےک لامپ هتس ر کرب تیاہند روا یوم تساکوکی ر ساری رمون: روا لقب ںیمریقاو و کا دای اے

 ايام دلو کا وا است روا یه که هک باپس تا

 یک یو اش مار روا شیوا مس کا میکس. دارخب تذااق اراد نار ربا یے... کن سیم ییا وار ھا
 او ره روا تیک ار رب شاذ الا یکن الو دلا ای مرا کا تولد لک یت
 ۳1 ای پلاس رکورد تو لو ارطاروا اوہ مجرب تیایدد یف کس اوٹ اار رکن اور ارو ےل ےک رک
 اچ فرم تک بارها ادیب سد ورب تحس و یکی اولی ارس اور انا رب تست تا
 ی ےن نیا و4 فو اب ود ےک رم کل ضح ںی رغ ربا کی رت نارود سا۔ای ۶ک ں وس فر روا

 سس یک یھ کیپ ےن ہلودلاءاہب پل” کاھاوہ سین ہلسلس اک یئڑا * یوم ورش اار

 اپ ےک ہر ےن رکف نج ےس

 توت /و کج ںیموہ ایا در عسکری نباید رهبرکدوجچ نزار« انچ :یگاور ہرصب یک پا 1
 سس مار امار )یا رر وارو ول یاو یو ارخب تالغا راو یو یار ق یقه ےگ یی رکن ایج مہ لم تالاع
 ءاہب تقد سا ۔اھت ایک مقموکن انع نج لب ضا ج کسا ےن یا یت کرم سیمرخ آے ک ی۳ اح اک اس ییا یکی کیا وا ام
 روا ا لوب لب نوا سه لپ ھت ےک اےس ل یر موس یورو رب رہ ےس لصاو نبا یب ہ رھپ ہہلودللا

 ایل درک سی ناولع ےن ین یارو اف ڈ ا ءایگالچ سی ںوقالع لدرٹنربز پا دادی ناگوار فلت تام

 یگ ا ےن ہلودلاءاہب؛ یک ساوخرد یکجا کرو ایک یخ اکترذعم سم تر یک ولا فا رجب تری :یئامم یکرفتق یا
 تا ۓاج بہن ادیپ ترفلاح یاد ل ںی لانس /! لودلاء ابن ۶ اوت تصضرضاحلد رشت اچ کرک وقت سفر
 -یئارکں اتش ودا یز

 ها بم سی فلک کرک 1م یک »+ اپ رخ تست بیک نت دی وگو ار 4 رد را ورم

 نانا فا شوی هل ایگ ل باوروايلرکروظن» لو ا ےن ہلورللاءاہب ہین انچ ۔ ید ےد اپ اک ےس رد احب فرط کردہ ےک

 سو ناب کل اے ںوڑکھجے رام ےکایند روا. اید لانا زاوہا ماقماکرمرہ

 شما < ماه قارعدودح رب سر قر وا عاد کلو دلا جن مت بااطوبا لولا جج کس یہ ےگ ہڑپ بدا پ آ۰۰ :ہلو ہلا ہیٹ لاو

 نج ینہ : لا ترازو نادمکنےن ہلودلادیہ بج نان یت رک 3 رک لا نا ید ہیر راک لب کل ا تموککیکں وتی
 ر وضع نا گشایی ملا يک ارتا ےس یک ےس تمر اراک او ےک ما

 دام لا اپ ےہ وص نہ دب رکل گنے ہعل ےس ےناہب یک چا درکر رپ تشکر لر ا شام شے لتر لے
 د رے ںی ےس نار یاو دلا اٹک ا م ےس کت سارد

 روز رو یلدا راهفصا نا ۔الچ ےن اے و ملا دوی ھت ےک لولو ناری ونمت د ای :یراھفرکا (یلورلارچ
 یکت وک وا درکدیق ےک کافر ہلددملا جم ےن سا یم 7س یف ےک ںام یکدم دم بر وڈ گپ یکت سموکحیکن اہ رگ ی یا توت

 روز

 اکا ۹ لاک یر طلبه ےہ دینی نمک گدی موہ یم 0



 مودرصح متلب ۰ 1۳۹ نورظنتا را
 ل
 دایگ آں 0 5۶7 اراک هراس یرک

 لانے ریقوک لا. لا اپل سلول شل اب گلوب کلاس کیر. :یسموکروا لر کلر

 را گلاب هد نی او لا مک اول ومص نب رہ ایگ گا اب فرش یکن اد لول شش رای تم رک

 ےن سا یم ںی یک لوح اکل و دلا نیک قم بذر یا دیگه اب ادب سش لد یہ لد ے نہایت فورس سش ےن کرت اف

 تام کل ودار یر وا ایلرکہ رصاحم اک مت لورلا سر را برگر اور سش بک کتی گا دادا

 ۔یئگیم افر گیم تااکضم

 ناز یراف مل اھت یئاھچ داز لوصاماک ( ںام گلو )توت یو 6ب صفت ا نب دملاءالع کن نااروالاب کنورلارچ

 یک ا بج ین انچ قایق تو کناهفصا ذس اب کر لار سل دم ال ےس یا ںی وکرم وک ںیم

 مان ھے ں ا گدا بج رپ اپ انہ دک اپ ےک کا روا ایگالچ تارا کس لورم اب بکن اذن اوہ ریپ با ررطخ ںیم تول

 تاطلسر رم وکم ق ےک اا ےس یا ای ورکر رر راپووپ تملک کن اھا ےسا ےس یا ایگ آل اپ ےک اےس اریوب یک آت مولع

 ۔ےگ یی کنجی نک ےک تالاحےکک نام ود آکا ج یب شیو دت آی کن اہمفصضا ہد الوا یک ادعب لا متر

 ماسال نا سرا نت سئا لا سان ےک اروا بجا اک ولا عمر واتس رفا :یب هاب یوملءا

 ری یت ارکلودلاء اپ بج ۔ ایم آل ام اپ ےک ولام اہ یگ یگ راب لو دلا م اص ب ج چ انچاھت لم تصدخ یک لو دلارضمن یہلودلا

 ءایب گدا روش تو. شا ماجرا نامه ربا پ روش تقخچس یم یرضاحر یخ یکس ا یدادقب تفااطلاراد ہک

 ےب روا تطاس یا را تمور ارعا اوہ اک لب فر یکت خال اراددوخرواایکررقموکب ال اطوبا کلر تپ تموکع یک ق عی ینپا ےن ول

 ےک ےنرک شکن ےک /شلاوہا ےس دادا تیا ارد وف کیا ےن ہلودماءاہب ۔ے 1 تلوزلاء اب شا 1ی ذ لاس یسارواددبع ےڑب

 222 یک اور ےل

 کود اپ اچار ےس دہی کلا بکس لاری نصب لنز دا :لالہروایب ومت ری رپ

 نارود کا۔ا اوہ باقر بس اھت ںاہد بابساو لا اک اوج ھجرداابل یکے ضق ےک ناوک لوت ارد... گرتا برگ دا یگددب ےن

 ` اروا یل ییا ےس شب یراد مذ یکتا یکت ارف روا ےک اس ےک ںورادرس ےنپا ےب ےک یت اف لاش یت بج زروا نادات نااطلس

 رد اور فرط کراہت ھت ےک روضہ نیت ن تو اعل یز وک وگول نا ےن ہلددملاءاہب اور کار تفت

 -ایدرگحورش انرآواپ رب روا ترانو کف ا طا ےک سا ےن ںوکوانا انچ

 وکن ند عسلاو ذ ےن ںوگول نا. دا بر دحب رگ رک افر کوکں وگولدنچ ے ںیم نا ےن نیشداعسلاوذ . :ناطلسروا نتو اعسلاوز

 تام ون درک ابر شافسگرپ زن ساب ےس رپ ںیہ یو وارغب تفالقارادرکلا ڈ ںایڑجرواایلر کری رگ

 -ایلٹولوکں روا ایک تپ ےل اےک ںویجاح سری میل ینا ایک پک گز نو لنڈ

 رپ ہر نوت امت سنا نا کا ریز ب اوبا

 ےک او سا بد ناپ لا بیر ایلن سیا اھت یل فان باہساو لام اک ویت ام اکر فرو وان اے نت یاہكرواایل

 دی گر رک اگر رم اد ایل ولو قوا ارطاروا یک حرا ھے نامند ا ناری رعب

 سن 9



 هود متلب ۱ 1۵۰ نورظن را

 ید جز ادشب تال ارادوکں وی یقرداایکریقو لورا وداھتایکرب زویمزوکن ا ےن کا لیپ ےس ل اہک ایج

 ( تارک ) ناچ را ماقم ےنریوپ نج ہلودلادقح نج ھضبالوداءاہب ہک تاک ار یخ بک تا نا :تافو یک ودلاءابب
 ۔یکت صولحل اس ںی ےن کا ۔اوہ نلوفدم اپ ےک پاپ ےنپا یک بیش اپ اند نت

 رلورلا لالج یئاھب کیا ےنپاروااب آزار یش ناچ را نا رک اتو لا اب اکن ادعا کس لا :تموک لو رلا اطلس
 اان روک ناب کوک راوقلاوبا یگاھپ ےرصددروا۔ایکر رپ تسمه اخل

 سر لول یئاھپ اک اد واس یت مولعیکن اادھہ کل ود رتی ہلودرا سٹشیکں یہ رز ےک یاب سوا پآ :۔لورلارچرواہلودلا
 رہے اب جٹ ےک لاک ا ۔اھترادرساکں ودرکرب ونس کیدای یقین لوو لایک ار وا اھت انب ناک
 ےک نا دل را سفر نه تام کس نام یوم لایت کوفه یک ےس ےس رم ود کیا اھ ایک٢

 سٹ ےک سا ےک سیمھڑہہدنت آپ 1 یم تالاح ےک ناک ایج اھت یا دوکبابساو یاب ےک لادرواس اھ رک سوشا
 تر درا روا یت یک ار یک یا تام ےک را ایگالچ ہنوایو ہرواایدڈ وے ےس لو دلادیم۔ےاہڑب مد فرط یک تر لورلا
 ست ست جم کل واژن لوے 7یھب سینے ںوڈ تبوک اوہ اور یس بق اھت ک ںام دوا یئاھب ےپا رھپ روا ار کہف ب
 یاب کس روا ایگ یاو ناد رک ہک ودل کچ ا یکے کی طواف افون ا ایگوہایرب کای روش سا

 وب بجا ۶ئ۰۶.

 ایا میک تزع یئاچنا اپ ےنپا ےسا ےن شاد رق۔ایگالچ ساپ ےک شاد قلی ے۶ ناک الہ ہا و اک کلا
 یاردانارغروا / ےب ےن رلودلا ناطاس سو یل لوالا تر اید رک رتا شکاف ھو اطا

 طط ےن ہلو دلا ناطلسبابساو ل کس پر ترازدہدہج یاس اپ کس 2 زا رک کس رکر ار کوکب لاطوبا کلمات نطلسلارب زو ےک
 _ یورک یا تیا یک بارک

 ریه ما ار تساوی ناله کار ھچ . :ترازو ین المسنما
 فرط رسا ی نادر فرط یکن ارحنالبس نبا ٹو بہ9 مر فان ایکاطعوک 0 یز ہہدہع اک ترازو کل روا د باطخ اک

 فود نت نا مس یا ایت یارک قروه سا راس اس رود کس کن
 2 مقدس دکل کیلا

 ترکی ق اھت کر ودروارام ناوت دار طز روا راهم قاب رودسر ریس نا نت... ملت هست کن انا
 لام ےک نا ےن نالہ نبویہ تسوکں وکولنارخ الا ۔یئگ آم اکی ھبیکں وک روا ماتو تعا کیا دلار یاری: نا چ اپ
 رخ تست یو جوار طی روا و نزد نت وي کج متال اولا وا لر ایا باپسا
 تور گز آل اسا» تقو یا اید رک وک اج یکسساوأروفےن سات یک روید اطلس تاب یدک

 ناباو نک دوا ایکو ہورفواسغددنزفےس سنجای درک تع امج کیا ےس لم نا لولا اطلس ےک لا لولا ناطلسروا نالہ ا

 شم نانا مر دام ےک یلاسس یکا ایکو ہنادردادش تفالارادر کوچوں وم اکے اا یل یر ت کن ےک دادخب تطال اراد شہ صرت یا دایک ات
 تف)نامھنن ہادقمادی وا اکر بر شوکپد گیا ےک ںویایع ےن سار نگ گپ گول عمر دوادتخاب ہرب آی شا واےس دم آلات

 ۷ص٣ لال جرات سید و 0



 میر صح رج (٦۵ نورلخن یر

 ۱ ٤ است لوک روان واین اد او رک تاج فارس اب تفکر لک رشد

 لی ںی نا ےن ہلودملا ناطلس۔ے وہرضاح ںیم تصدخ یکہلو دلا ناطلس لی اطساو رکےن تیاکش یکن ال یبا 1 رادرس یھشودنچ ییہ 0 2

0 

 هتس زوم ناب اپ کس جت هال م یون لب نیا سن لاک ین لمس ناب ےک س....:رارخفاکن ال نیا
 ورم اروا یر اف رکن الب یا ےن لو را ناسا اہ س رک کے لسو ری یک ئل ےک مت کت وند

 اف تسر ای اج ےن اے عی یک ودلا اطا ےک یت لے شتاب ی اوان الہ نیا( ےن یا "یاور) لب ر

 ۔ایگالچ ہر! اب کس ورا نزن یر

 یوم نور کلش ولت اس یا فعل ورلا اطلس را دعا کس تاتو نا ها نوا ہلودلا نئاطلس

 Ll نب قم اک نا ید ایکو سگ یر بیس فدا نا سان ماں /" امساو روادار قا تا اراد

 (ورشب لاو) لورلا لالجروا- ایکت ید عوکروصتم نکنم و اعسلاو بلاطوبا تم رازو ناروا ایلرکر فر کوک ئاھپ ےک ساروا شکاف زو ےس ا

 دیر اتر کوا وکام نا ییدحاواادبکدیعسوہامزو نا یھب

 وبا ےن ںوکول ناروا اپ کس یا مپ اقا و (9 7777۳ :تواغب یک یراوفلوا

 زلف کس ودلانااطلح۔ایلرکض قر NIS روا درک اب تشات تس راولو چرا تشکل اطلاق

 ناطاس ایگ ایپ فرط یکن ام رکو وردا یوم تسلیم ی کی روان اچ 2 سو ںیراوغلاوبا ےک رمکدتسار آں یھج وف

 روا ایر کک آهن دوم ناب یک تب م ترف کن م07 وار اب آر تو کن ام مکر ر اول باءایکب ق یت ےس لو را

 گرا

 نفس رر یایکت اور طب یا ع وا اک اطر عوار عب ےس ی... رقم ناسا اکراوشلوبا

 یں ور سرود ےک داف عب ےک ہت ےب نام کا ایلرک بنابر ےک ےس ںراوٹلا وبا ی یگ باو رارخب تضااخاراد ےس نا رل ودنا

 یارک رافد الب روا یک مکر تاس ےک ڈی !ےرارخا تنال راد رک ری ےن ہلودلا ناطلس۔ ال زا شتر ۃتفردوا۔اھڑب فر

 ایل مدرک ج ںی نام کے ن لاء ید تسکشو راہ دوکسیاوفلا

 رلورلا نک ام یراوفلاوپا اون ست ںیہ رپ بق اھت ےن ہلودملا نئاطلسءے اکج 5۰۸ قادر رار ناکا 5 نراوفلاوبا

 سا ترک موم یاس یاری شو کوچ ۔ رزم ناک :ںیچ فک لودلا ن اطال اپ اچ اپ ےک اب نارعج یلاد)

 ۔ایگا نک ےک نیک نیو ےس چھ

 er اب وت ا 1

 مای اوگروا تعطف ےن لو دلا نئاطلس۔۔ایک ا دنا انچ

 یگلددلا فرش وا ید رگت واہ فالخےک ہلودلا ناطاس یک دار! تالق اراد ےس جر م7 ال و :ہلورلا ناطلسروا لولا فرش

 ےن جوق وان اواز چہ فرط کسو باکو ب ایم اکر کیک شا یک رک کی ا ےس لولا اطلس ورک الما

 چر اپ فراق ےس ےط اد ےس ےرداراےک زاوہا ا۸ ایدہ اور فرط گا ساد دا: بان کول فرشم یاب ےپاکرد ایک لاطم



 ی تحت _ یھت رک رج Yar نورلغند تر
 میش انب توک یک ار۶ راپوووا ن الہ“ ا !ےربو کت حلیم لولا فرشات ایاھٹا فلع اک ن انب ہن بتانا اوکیک ن ںویتاوچ لود
 اید رقم

 فر شہ نالب سنا انچ ۔ایلاط ھتاسروااھھکاھخوکن الج نیا ےن سیاق لا طور زاوبا کن الہ ینا
 ے ےک ےک مت فرط یز اوماروا۔ ایدرگدرپپ ترازو نئادمککےا ےن ہلددلا ناطلس۔ایگالچ کاپ ے ہلودلا ناطلسر کوم ہی ے لورلا
 یورک لاک تمویل ودا فرشتو ایک شب تو ی ےن ںوکر ھا ایل ول اوج نالہ یہا انچ دیکناور
 یک ییا ارم لی سیف کل ہدلا ناغلس نچ

 ار ین تراک اتسزوخ سو لا ؟ة سکس کل ٥صاع ت زا اے لورا فرش هفس لوح کس تا لا. :ضف رم زاوما ار اه کوبا
 یر لیٹ نیوار ود ھت وارمپ ےک اوج کرن ہدرواس ید تا ےس شون کت قرار او تطاس وا فدا فر
 لوصر اب رت روظ رانی ا از نسل کس اے ام ترازو یادت نگ لپ ڈو هیت اپ ےک
 ایل زاوا ےن ایان * ۳3 فرط یز اوہ اوکرا یارو یل رکی تاک ےک بلاطولا ےن ہلودلا ناطلس۔ نگ ۓ

 تم طخ ےس شوخ یکے نرکک م لولا فرش رواہ لودلا ناطاس دعب ےک تاققا نئ... ای لودلا فرخرویلودلا ناطلس
 لود یا کریک شش نیم لزوم فر ) کاری مروا( بح اص اکل ولا الصاع )مرک نب ہویا وہ ورش
 یک کاب کا چناٹچ ۔ےساج کدرکر رپ ےہ لولا ن اطل تمواک یک نام ںرافروا ےس اچایدے دول ودلا فرش: ناکا یکے ےب ےن
 شوک

 نج نب رظاھت انب نا رک ودا اٹیک کچ یک ادا یاب تافد ےن نادم یلاد ڑی اول قم نارب+ کیو اکی جا
 نم ہلودلاءالع ےن ادا ریٹ انچ ایلر ھوا فکر کمار ںی وے ںی یک وکرل ئاش اک ن یم لو آی ہلودماءاستسوکیک 9در ام
 روا کس ۳ ورک اورپپ کک یک ا ںی فدا یل وقت تساوخرد یگداپرفےن ہلودلاء عم بطور تاک
 : اڑان وہ ات تست ل

 یتیم یت : توا ۓئاہ ڑی مدت فر یکن اد ےنداہرفروادلودلاء لعدعب ےک یا .. :ورصاخ کن ار
 عناق ز ار رکا مک ساک لولا الع وار کم ورع اھ اک ودا الی رذ ےک تق اطروا سیل ےک ےل اقبال لورم الاسد )
 -۔ایگوہ کالہ ےس یئدر روا ف زب حا ڈک وف کل ا ۳ تتاد۔ایگ

 نا سل دلا العر ایر کہ رص ایم اکے ولا عراق ایرج رو ایکب ق اھت اک وراء الع ےن یوق کا ات... کرہ کا
 کوہ ناپ رپ کیلا اج ایگ روبان اروا یک گہ روک کلا سات ےس یا ت ےھت ےک یوق کار اتو لال ھت موا وک
 نت ےن لولا العدعب ےک کاک ےس د یک ارد -یهر تاب کم کل اد ایگو+ واح رپ لوملاءاس لولا الع اتوا باپ یک ارج
 ےاروا ۔اید ےد نما ےسا ےن ہلردلاءاطلع۔یدرکت ساوخرد یکن ار کوہ کت ےن یر کلیات ی ٹر کور اوم ںیہ حاف ےک سیااکک لا

 ایر کد اس ساک يوصسپ ک نا این ارج بد سا گول

 ر یورک وک ں ورادرسدنچ دوا اید لا ڈ ںیم لیتے رر ار کوک پ درک یا ےک ںوراورم یو گرما دل فرش
 یک نا ےن :للودلاءالع چنانچہ ایک اف یکے کد زرد حس کلوب ےک لولا فرش ایک راکت کس یکدرکفک وشلاوبا دعب ےک ےن رک

o (Juss U0رس لاک رات ین ۔ےہ طلفوج ےہ یف ےئایم ےک یقین ییا  
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 -ے اکو 2)۳ ھقا دي _ایگا چپ کاو تم وکار ےس اروا یر کرو ظا شانس

 بقلےےک یا ےا۔ھتا رو٢ واعرب لورا فرش ماترکس ساقتا رش تمر یک دادروا پاب ےک ودا فرش مہاغ مار

 گز گاری وم تطاس زو یگ موی دار بتا یک اپ را تست کرک اتہاچ وج سم تصولو تاوو یک ولونہ ۔اھآا اجرک ےس

 دای تاب کک ناک ےک لودلا فرش ےن مدار بی اھتالرکل وصج ےس ہیر ذ یسرانیدوکال کیا ےس یدوہیب نیشییشاح یک ےس مارکس

 ته کلان و ارضا سل ورک کم ای٣ ۳ ناف اس لوملا فرش انچ

 سا یر صمای درک ترم ماهی له جل اپ ےک نرد یکم فلفو ا ےن لو دلا فرشیدحب ےس نب رواایدرکت یانح

 ِ ۱ ۔اوہادیپ ناس م ات اوانڑباک

 رو اب اب ماش لاپ ےک میم عار نج رف مقوا یورک مرا کرک ودر پا ےک لا ےن مکا :م قلا

 ںی اوو روا یکی تھیم یک سراہا یک عترت عرش ها کرم ا) خر تلوا الغ ےک ںیریب

 بلا اه ایگ چ فرط یک ار عو مسا داروا ایک یاو روتا بارک ںیم کج اواخر چکر روھ ب باج یر مک رک تمار
 کل سوم وا بی رود لاک ےس راپ رد ےس اوم اتوب کر د مک رف کل رخ یک اوریا رواق یخ اوہ ضاح ںیم تسرخ یکب لاطوا

 یدک ور اي فرم بافت سم کجا ےس روپ ایدرکےن او>ترازو نادم حس اقلاوہا ےن کوم یاو ایک اتقا تمار

 دریا دہ کت رازووک ئا ےن ہلودلا فرش یکے آلی تاق اھت اپ ےس تقی غایب بنا یار

 یا یورک واب روایی لو روش ےن سادگی سا دیتا فو . .:لایزارد تسر کا لاولا

 ھا اےک نا یک لو دلا فرش ےک گا فرید وطن وایبر یم تبا اڑ وافر ئے ہجو یکل وجو لک ےک

 ۰ سه فرط کو شل دا کس لو آن تل یی رواوس مازاد تزیین شورت

 نسل تصوف کل فرز کرد زا مرور 2 :یگرنم رش یں یک

 تیمم دغربم ےک رک شجاس تنمروا ےئوہر اح سیم تمدغ یکہلورلا فرشراورص کردن ہک ھت ام یجب اوج یئوکی ھیاہ یک ساوخرو

 حس لاو توا اراد

 عام ےک ی ادام رک هاي تا سی زار یش ماقم اکا ( راف یاو)لودلاءاہب نک ایوب ودلا اطا ...:تافو گورلا ناطلس

 وتو لایق فرض لر یس ےک لو دلا اطا ن الی کیا ات ورو م اکو یک اروا غرو سراب تہب

 بالا مرگ مکس رکن مپ تستر کن مکس لا ناسا

 ےن ڈک تاچ ۔ےئاج یئانہچ تمولعے اک نام کی او)شیاوفلاو اچ کر ھل کاکی یہ شاخ کں وک... :فاتخار یک

 ٠ لداعرداایگک اب فرط کر صب ےس لایخ ےک دت .ات کچ 1۳ کل راک اوبا ایکو ارپ ہر طخ یاو مرک کھ یلالب ےس نام روک را وقلوب

 ۔یکی ئازظا تزمع یکس ا ےن سیاوغلاوبا اھت ےس ںیم ںوتنود ےک مرکب یار نا رک سکس اولا تفاوت

 ےس لاو ر اوغلو ایک ووم تسار مگر اهم تسمه لو ام اپ کت دم کتک پا اپ ےک ج وید

 اکا اھب اوچا یک اپ ےک رات اکوب م تابا ارب ۔ایدرکل ےک کارگوکمرگن یم ھشرکوہ مرب ۔ایگوہادیپ ہصخ

 « یون نرو یاب فرطک راف ےک رک حرم سی فٹ انچ ئوہادیپ یارب جہ ےس ساوکرای او ....:تصولح یک اج اکولا

 نیاوقلاوا_ اين شرور کرک وفا لپ تب کالا کج نادیمء یئوہ یئازنل یکن اسکا آپ ہلباقم شراوفلاوبا تنطعاسمارمزو



 نورلظف نار ات

 2 ےن رایج برو یک اب فرط یک نام کر کاک ت س

 سنا 7 اے دے یز قد یو اے :فالتخا یٹورواز ال اکدلا
 2انچ ۔ںیح اج نب ےک سیراوفلاوبارکل م کم انب ےک شیشی
 رے الم سا وک ےک را کن یا ےن ںی رکشہ ےک یا ۔اماچ
 ور تومور سس لا ایگ اچ فرط کل واگن ےس نابدن وج ۔ایکر اتار فس ایکن اج دنب وا یٹاماسدرسےب یکجا
 روقمرب رایاکوباردا اج ایلر کر یل فری نام رکاکں یراوفلاویاہک وب تاع تاب اردا ا رون کی اار و بین تیام
 ۔ے دپ توک شا

 ہنس ین انھی ےہ مار ؟ سین یی ئاپ تحبطیگچپ نین ںویماتد کن... تسلی کں یاوٹلاوبا ےس یاد ید
 او اپ رک ات سل ا روی یک مار جلو کتاب ڑھج اج ےس خوف کل راوغلاوبارکراھپاےارواےللاج
 کس مقتدر راز لو راوی لالہ وکی افدالب ے روپ فس ایا ایل مور کاج

 رد نا را سی نا رر دا یاب ےس کج ایم عی وک ر اوغلو یک س کرتا ےس اتا کب نم ر
 ۔ایگر تم قاکل ارب تطلسو تمولک سوچ کل ایکو اقر سر فدا

 یلاپ تافو ےن "وا رخبناطاس وہ نج لودملاءاہب نج یی اہلودللا فرش وارغب سیم 0 جاب لوالا چڈردام ... :تافو للودلافرتم
 » مه تو شارلورلا لالج- ای از ہبطخاک مان ےک ورا لاج یئاھب ےک ا وادب تقاقفاراددحب ےک ےنرم ےک سنا ۔یک سوک لاس اپ
 یخ اکو ملا ن اطلس نی: را وا روا اگل نئ ری رب ہرواایگالچ طساو لب ای آن ہودلا ل ۳ اواج ےسا ےس ہرصضب ےن تاجد نیکارااھت سم
 یر تی بالا لجن 7 ۸١کا ںیہ اھت فورصم یم یئا لے یر اوغلو تا لب ناتسزوخ سود ناریل اکولا اک تش ب

 نوا ا ےک لا ۔ایدرکل کیاووک ء1 قرب زروا ےل ےس لولا ل ارگ ٣سم نادرپض یر نیک اوکر کشف رب تا سطر

 رایت میان ترازو قاب از سارا یر قرن تام ڈو ایل تولوکبابساو لا
 تاچ نیو ناری کیا کچ ایک ورشا 2 هک دارخب تصور اکو فس لی. : شنود وز
 ی توش ٹولروا یگارد تسد ےن ںوشاجمدب روا ںوشاب وا شوارب تفاخر کے اٹ سی ےہ ںوناہب ۔اھت فورم سیب کن
 یس < شاتر نا چا ےسا بج دوا اد اب ےس تاک اهنگ اور سدا ےن ریما اید رکھ اید کا خرا لجو رک
 ۔ایگوہ خور ںی دادفب ہم گلہ تمایقہ:ومنح ایک اب لو

 عددی گنا ای لرکں ؤسشوکت اب سا ےن ںوکرت روا ایگ دوقفم مان اکن اماو نا یدادفب تفالق راد بج ویں وک
 ےک ےک یش پنیروا ترزعم فرط یکدادخب تف اف ارادر | و تو

 Û )الج بج رواایلاولبوگلورلا لارو رخ ناعم کیک یے ںی 7نا ۓ وہا
 فرج اک ں وکت فیکر سام یب ےس ےرامشا ےک فیس لار ام لئی کے ےتاج ےک یا دوجداب ےک لا ود ےل
 رھی ولولا ل الج ےک ےک ےس رکو رک رام ٹول تواب ردا ےن رک ا نام نا e دو
 ۔یر ںی تف تفالخراب رو تساوخرد یکے نالب

 ےس مرش اورا لاال ایک اور نام رخ اکی وک دلا لالجروا ۔یکرکل وقوکت ساوخرد سا ےنزدواقہفیلخ انچ :تسوک لیلا لا

 ۔ےہ "ا۴ ۓتاجہ ےک اے کک یر هد نام هر اپرا... ۵
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 ید ے گهر لو یش اور کس لات کو را لوک یاسر یخ ایر ہناوربئاچ یگوادنإ تنا اراد

 های لس ےک ترایذ کمکم ار شور الجدعب ےک سا ۔ ےک ال فیر آس ےس لولا ل الج روم راو یک غووخ ای آم وارغب سم

 نج ہتساوخان لداب ۔اھیھکن ام رخاکتصنامےن رداقضیلخر ای د اکے نام تبوفتقو نی ایکو مک ںیم کک اراد رک ںکیاو ےس لاپ و

 وکی گز لیوا یکم اوہ ےک لولا ل المرعب ےک ےن وہ یب ق دادفب تمل کبد تاپ هست تونس ی جبر درب

 بش لو کا ےک شورت دیگه سرت کلاس یر ٹکرا اوج لوی اپ ےک مدان نیما

 ساروا تسوخہ دا روکی گرفت وا یئاھپ دز غیا :تمالاع ےک ےب وکاکن یا یٹاو ےک ریپصار وا اهفصا
 رک ۹ اھایدرکل ئاخ لی حروف کس ا یھاکں اقردوجوارکارداءھتایک رم تصولعی کت اقلعتمےک

 حرفااوبا ےن رفت ارکاپ عو مردعب ےک س ا۔ٰیگوارک مس لوید ورا 0 یر ها

 ۱ ایزو راک اف دتفروا یدرکت وا ناقرووخ ارگ تاچ الار

 یکے ہت رواد سرر کا وچی یم کب یگ ہہض یلایماکوھچب گلی کہن اور ےل ےک ےن رکورفرماگنہ ہم کشف یا ےن ورا. ںی لورا ال
 ےرد تسکشووا را کل ناریمرک نوشت اید لم ٰیکدرسروکں گول ناروا اپ رک وا رای نارو ب آب کتندراچ ےس جب

 -ایگالچ ترکی ا اول مور الت ایگ اپ اقوامو رکے یک اترو ورکا رعب ےک تستی ا ۔ گر

 روزها لو [دنچ نیو دو جے رام راز بس نی ریس تستر ناچار عرف

 رس نار نب لک ایکرم ںیم فن ےک یہا وج )ای یل رک یی تنها و لب و کس ساوکد بمضا۔ایگکگ اپ فرط یکن اج ج
 ای لپ کس لا وتر او تشر یار س سا ےس ناچ ج نالو ایلر کہ رص ای اک ا ےن نیک کا ںی روک

 پاس اد ناب یی ہک و کت احق اد نا۔ھت یورک E وک ا دا اک چون
 رر ےس ےک ار وود امار ےس ریبن ر ہلو دلار ۔ ےگ آر کےن سیف ن کو چوم کد اکیا کس چرم

 ۳ ےر ۳ وہ کل لر تے نا ن ارگ نب یک کس اس اک وقاکش نا ےن ہلودماءاع۔ںیجوہ یھب ائ ا

 نر جلو بیو نور اب جوک چون اور مڑ تخت ی ان نه _ بلد تس درو را ےک

 کے ہلددلاءالھچانچاید مان اک یداکمج نوری کت عاطا ےنرچ وند ےک سا ۔اھت ایک ار کرم ا یئاھب دازاجپپ ےک سا ےن ںوہنجایک

 ۱ 7 کرک

 ےس ر نایمرد ےک ورشا روا طساو ور ارخب يل یقارعف ارطا کو رج بم ےس کل نیو و جان :تعاطا کرا اکدلا یک اف

 تنا تروس یکی کک یک جر e رے لم یلاو ےک سنا اھت ن اسح نب قل وفد نلارادرس اکن ا ےھت

 ور سیو تاون ر ام س یال ناخ نب عا ےک ا یز اچ یکے وہ تیاتر ایک یک جسم ںوفددرخ 11 اب

 - اکابر ڈرا یوکے جادو ےک ےل اقروا کانت ار وف یر قو یش ۔ایل ٹوک یز اس تلفت احرواایگف رط یکں وقالع

 رک اقم ےن شاور ادال ےک ہک ابو ترانا یارک ےب رذ ےک تقاطدحب ےک ہرصاحم ےک ںوفددنچچ اھت ق الع کش اور کرج ایک ر

 انا شاو رہ جاتا ےک سا ین تن بیر یا ۱

 هاب دال ومو ےس سایکل چ فرط کر مق: شا دچار مس اس تو ا :تعخاطا یکن اص ئل ی

 شورت اس ےک داوم ںی یک ساخر ید ار اے ہقدصع نب ںیشدرواایگن اکیا ا شاور اھولے ارکل وھی روا آھ را

 یو رانا «اورقروا سوم رشتنو رفت بسا زا یاب دن تم کج نیا اب دات ےک ضط تاس جا سےک اروا اوچا ئاپ د یک



 دستش مووی. مگر ۷ نورظنا میر
 د ںیہ نہا یے سا اور فیکس وا لا شادرقروا لو لو کس ناباو نر یاد نبش ایک 7
 خر ایگ رف ےس م اعناو عضو ا ےن راھ اکولا یل رک ل وب تعطیلات واتس راپا ارور ام کک تمرض یر اوب اکو
 اگل تھ ڑپ ہبطخاکمان ےک ای اکوئارواایگ آں یئاد سیم ںوقالعہضوبقتم ےنپا

 و یک )+2 رکی رک وج ویک وک دعب ےک ےناج مچ مکہ لدلا لالہ دادخب تو .. لک و لولا لال
 لاج اک رکن ادا تناسل مزو ۔ایکہلاطم اک اند روا ںوہا وھی پا ےس سا ےن عوف ا نج یبا کی اناک ترازو نار تو سان
 بج روا ای لاطم اکد سر رواواوفتے تطاس زو ےن رتب ےک سا ید ںی ن اے کت خو رف ن امام تک تروا اربا ج سلول
 لا ےتاروا کت ساوخرد یکے ن اج ہر ھا ےن کا ومر اوخوا ای تاک ت ام ابا موان اکم ےک ںاروای دای ات ت ںی ا
 نک بصیر قد نام لک ےئل ےک ےنوہ روس فش ےل یک اور درع! تیب لاو
 ایہ اب رب ہماگنہ تصایقہ ومن یک آل کک یک حوف کرت عی ریوی لا ایگوہادیپہرطخوک۔ ودلا لالج ے سا: یھی پ فرط کت ات
 ےس ںیہ د ںی کن اے رک خو رے کر اے: باہم اناما ررر مرو ےن ہلودلا لالج۔یگ آن تب ون کک نج یت راز
 نب دیعس ےک ر کل وزنم یھب ادعب ےک ند سلا اچ ۔ایکاطع ترازو نادم ور ہاطوباےک کل ورزی کیا زو ےس دعب لا یک رخ
 ۔ےااج اڑ ھقادی۔ایا اطع ترازو رو مراد

 ها بل سس تست ور عب تقو سا ۔ھت وہ ہناور دادخب تال اراد ہلودلا لالج بج. ہت رپ هرم اکر اچ کولا
 اوما ورکا ےک سا ےس ےک لولا لاج ںی ےک مارک ںیج اھت رآالچ روا نب نا سیم ںورشیدداںوکہت ایک رر روتا
 نوا نام 7 کل فریم لایق < گام کالا کا یگ گد

 بت لاو لولو نارا کوبا د درک اظ ااکت ععاطا یک لولا ناطاس ن رای اکو باردا ےب لیکو ر توا داور و
 تک تری اک ری ا ۃفر قر اد درک اروپا ےن ںوکرت دوا ایل ٹیلی لیا ےن ں وید جدا ۔ایگ آں یئاودررھبرکھٹ ات سککیزل
 رفتار 7. نوا ژل فرو اتش انچ ۔ یک اور ےل ےک ےن رکتضق درام یراق کتب ترم فوارج کیا ےس زاوہا ےن لا
 پورت یاب ایر فا اچ اکو ارواایگالچطساورکل گلے ہر ھب تیمحںوییتاس ےنپا

 شو بیس و لا کس ںوگول نشروا ے سه ک ا فرا اپ ےک نیزه فک وار اینکر کانی ہداراہہ اکل و ہلا ل الج تار
 ےک )اش ول مپ لاین مار رپ نام کرو او رھپ ےن راوی اھل ی ا کے دضواومو مک

 گا ار رم ول وارا ےک کرا اھت ررگت سول وفا ھر اکل ودلا لالچ ٠م نام کل لس تب ےک ںؤاپ نی روا
 رٹراییلاکواارینانچ ۔ ایلوب نام رکے ک کراہت عاطا را نیت یاد ایکرایقفا ترحخ رک یا ماکو
 افق ار گچبری ےس لوم اط روایات اد. 0, نام کل ل

 ھڑپ ہیطخ کمان ےک ایک ار کوہ یل اے یھ تکون اھت ںیٹدونہ ہم زج سیم طق ےک ںیڑڈو نب دارع ....::یگرادرہن ام فک شو
 یک او این دل کت ساوخرد دارو ورا خ تموم لا اک لاکر مدار طعن ادود سا۔اھت پر
 یاب ےک راج اکوبارک یک ساک ے لولا ل الج ناوک اصولا وند ل اکہ ناتا اوم تاور ںی یر لج تیاہنوارط ہا یگ ایدرکرر رک
 ا 7 اإ آف رط بس رب از تشپ کل ورلا لال وار نب ترکی رغ وک ا بج اھت ی آکا
 0 EE دار نم یر کوہ دیتم ںوفورواایگو کس رام یکروصنمر ےن تزاجا

 ںی هرات ری کلا 0



 مورخ متلب ٥ے : نورظندیراج
 ب بهجت

 - 9 ےن رک موکت ےک راوی لا سمور بہ روھ لقت روت انچ ایگ راب ںیم کک ڑی وروا یو۲ تاکو رم

 باک اکی را تسا بمب( فو 0۲ بلع لاو) ی... یر ورلاررعب ےک یا ...: ساروا ی اکر اچ اکولا )یساو

 اکما الو ض ںوقالع ضورقم ےن اوو زہ ےگ اپ سا اتکا را اس ما نا بجا صیت لاوب راز

 راک سا نایک شاور باج یکساو ے زاوہام را وان چی 7 تساوخرد یکب لط لی تمدغ یکر ای اکو اردااکل ج دم بلخ

 امن کوما او یز حلا کک ایپ بج ریس اس او ها اکیا یہ ےیجاھتایکوہ لئاد تیلح بم ھا کک لیپ ےس ےک

 راد اس یددپکر ام یکم رادار دفو ںیٹو۔ ایل رک یاو ےک تما مد کیچ یو شا ےن راول اکا خان . ایگالچ

 یک لاو او قو کرم سم لیک تتم ار شا حب فر کارآیی ) شورت

 روا مرگ و سی مارس لا کات نکا لا :گنج یکہلودلا لالجروارالاکوہا

 ںی زاوہا تنو یاران اکو با کی د ےس ار ےن ںوہحا ممر ںیہ 1 تالش تفت د کی کیک پور مس کس فساد

 ناریماکی ارعیکا دو روم ےن نوسان تو لس اس از جزا سا ساز

 نطق زار ںی ن کن یک بووک اطا کی رپ ےس وغلا کے ت لی بز ذی ا لوڈودیر ۔ےئاجوہ تبا ۶پ ا

 لابن ایک رے غ ب فرط یک امل ر ی راھاب نیئاجوہ کا نفرو کج کب کس بسام ۔ چ یر کرم

 کعارواو لاو رجب ئل ٹولرانید دوک ود ےس ترا لاراد اف والعےک بایساو لام ےک لوگو اےر سود ۔ایکواب دواتے ایگ اوہایلودلا

 ساری رضمان جب ۲ نگو ایم :ہناور روف نل ےک ےن رکک نج ےس ہلودملا لالجروااوہددرتم تخحےس سارا کوبا ایگوہ تاوردادقب ےن وکل ایعو لا

 ایکس کس کا اجو نرو آلاپ کانت ےس ری اخ نو

 نرو ابر کاج ےس جت یاب اک کت نی کس مد کیش وی لا را. ::تسکگیر جلب

 لالجدعب ےک گنج ۔ یورک یے ا ںیم کش شک کل اےس سج یک قران دام اگالچ یبا

 ۔ایگالچ لب قارحعےک کو رپ تصویر اینم شب اروا انوا باہ کا یساو لولا

 ۱ را تند کام آور یکتا ار لول فالو کچ. : بق رپ ناهفصاروا لیتر کدو اطلس

 روم یا کین اس وب وری دم ان را شود سم اپ ےک ںام یک ام اا کی موا

 تی غ ےک ی اوال وداد ےن بجا ےک دوو انچ کت یادہ یکے نرکرا قرار نادر شنا کب جاع ےنپا وف کیا 22

 گلے رد لیہ راس سکس سر گاتا سیار جابر رک

 لا نازل نر را ناماس راے روا ےس رک یس اقا چپ تارہاوج یقھےک ران دوا رانی دوکال سج ۔ایلرکض یت

 ادر قورا ید داماش

 رو داود دداس شہ نیوز زوم عن را شکن اصل تک :یلاش روا ۶ک ن اینا لبا

 داغ اکبر شکل یورک ودر یا ےس شیییففاپ ہقرف ناسا زر لس ار یتیم

 اڑ طخ اک ان ےک لا ںی نابفصضا کنکور اینو شب ات گتودرص یتیم دف تفر ا داموں وبال اڑ تعا

 بندے ہت ےک لورمل+ او اپفصا نور کس شال ران زن سایر zf وه نیس اتس فرط لار

 تار ]ترویج اول[ کشک لذا سري تاب می نصیر ناقص اور دری

o0کار ںی لاو اکا حام” فای  

 تر



 وم زی ما ںیم ہددا ایگ آس چئاودعب ےک ابا زنا لاک چ الا اس نکا مدرج ملم 14۸ نورلظ اترا

 ناروا ےھت ےر سج ںویٹاھگیکڑاہپ یکاراخب گیلی ںیہ ےک رکن اب یش بات یاری ماتم یک ماو اح یئانبا یکں وی را تنا ....:یکر ات ات
 رولا توی نیک یب دومجیلو لا نیکی اک ی وج نہ لک اکرم تت اور سود اھت کوب ن السراوورگک یا ودرگود ےک
 رب صید اس رگ مد نادئاخ ےب وکن ادناخ لا لادن کس کفر نون السا را
 روا یر افر گی کن اوکی وکن تب لو ملا الع ےن دوت ن اطلس ۔ ےک چن ابنا ضس ناروا ےب فرط کن اہ ار ین فیس یتا نا
 اسا کلام

 وان اے ریل رز یس می کد دادا اکی ہور یکں وی رات ات نلا ےن ہلودلا العین انچ .....:لایشاو درک ر سی ےزریا نافصا یک ںی
 ۔ایگو+رایت رب ہلب قم ر الاس پساک ن دک ن یدومع)سیاوفلا شات یورک( حورشرام ٹول ئگ گاھپ فر یکن اسارخ فار طا ناچ ۔یئل ا الطا
 ۱09 شانکوکر در هدر لا ارش سس مان کس اره هریک ویرات ات ۔ایکر ایا ہتسار اکے ر ےس ےدارا ےک نائب دذآےن لو دآ
 روایات ےک رک روک رو با ناخ اد لاو اچ بیرت ےک اخماد رط یک رٹیکدب نافو ک ولی بج ےھت دربمغوک یف“ روا مع لزقافرب
 ںوگوا نا ۔_اٹولےارکل وکی روا ےگ رٹ مشب یراج تر ھوا ۔ایگوہ نیل فروا ایکو اپ انچ ۔اک نر کت صف ار نکال ےل ےک انو

 یا ےگ فرط یک( وص ے60 ورعب ےگ سا سل شود ناروا داب لاا( ںوہ کک ےل نمو یب
 نوه فو نا اقامه شا راس کن اتاق م نام ارق تقوا( نکو تر الا 2ل یراوفلا ن ات اید

 ملا ں ووو ۔ کاور 0 یک یک لاردا سراوفلا شا ےن سام انچ یکت ساوقرد یکدادا ے ( ناروا ناجرمج یلاو) نل تل
 ےن یاد لیک ا ۔ایگارام راوغلا شات سیم ڑککزڑکیروا ےگ کھ رکا یکسر لاسی لو اهن ذس اس لات ترک و
 نم رر U Pole یو رولت وروا ایگلچ کرجطماقرکا ٹا تسکشارنہلاب دل ہن مد یھب یم ے رسا ےن لی ات تایمر اب لب

 ییہ تسکقوکں ویرات اتم انچ ایآ ےن ڑلےس ںوب رات تہرابود ےک رک سرد سی و لیہ ادعب ےک ساسانی اهواز سک
 و لب انت اک ی راوغلا شاتروا ےس ویب فرا را مکس یئاہ دیک ا کراتا ۔ایلرکر فر کوک ت اھب ےک تست داور لات
 رگشپ یم سا هل ےس ےررکوہ رو کراتا ایدرکر اکیا ےن فارع لیکو با رک ےک وم ایت رپ ےس رکی کاو تہی لو ی اھت ایل ٹول باسا
 یر اج و آب ارگ سکس ورد گن از درام کل واتر سلول لاین اب

 -ے اکو ا دتا دب ےئگ ےلچ فرطاکن ایاب رذآ

 رک یم ےرہلودعلاءالع ءاوہ ہناور فر یکن اھیابرذ آہ درگاکں وی رات تقد سج ....:لاپشاودرشیل ر لی (ائاپ رذ یک ںی رات
 لیکر پارک ود ے د ےک ہی کا کل ون ما ات ما ساب کس یار لک ا۔یلرکل وت تعاطا یک نا نزول دوس رو کس
 کک ےس اروا ےک آں اپ ےک لولا ءالع یر ا جرنچ ۔ایلاولبوکل وہ ات مے ہجو کت شات با ےن ہلودلاءالع۔اید باوج سیشراگنا ےن

 لند مرد لوس اپ ست آر ازاب اکرام ٹولروا یر کرایقفا تداع یناربہیانچ ۔یگوہادیپ یگصئارا ےس یارعب ےے رغ دایکم ایت
 ناتو سا لر کد بی 7 کی اد رام رفو تعاطا یکن یکنچ ن یووسمؤکں روا یکں ورش تب انکو یخ ےس لیہ ار کار

 فارطا ساوج س گن یر سقم تس لو راجا نا ےن نایاب رذ آل ا دعب ےک لا ۔ایگو باقر پ ےردلودلاء العرداایگالچ رو اظین ےس
 یگ ر کن ات عام ییا ایکو اسان اچ درک کو ات روط لن انچ ۔ےت ےہ درک یر ا دوارام ٹول ںیم

 یا "٢ص٣ لاک رویا اف لا بس علامت فست نم
 ۳2۹ شر لاک ات دیس کشف 6 ۳۹ص لاک انرجی 5



 مود مل 1۹ ۱ نورلخن قرات

 ا ا ۴ب
 لن اد ےن ہد رک ات شکر ارور درسا ای لچ بام یک ارج هدرگا ددا یا ناف ییا اک ت عام سا یی فرط
 دامن ںیم یم ونرپ کنکی راوی لاکولا ےن لومکاحروا ںوریما ےک بناوجو فارطارچ رکا ۔ایلر گور صامم کل ودللاو الع ناز اکو لاک
 تدارک انکو کروا یک رے نا ےن رام اکی اراکرخ آپ ری ہرصاح نادحہ کت دم کیا یہ

 ردا لود لار چ ندور اف یک رص ایم ںیم ےر اکی وکاکن ج ہلودملاءالع ےن لا اھت ایگے رودرگوج اک رج... رم ےس ر اک ول را

 ےس ےر قو ےک ترار مش بج رواہ لاس یارکوچ روی دلا الع ینگ لوط جوو رص اک / 9 -- +7 داس ی او) اک

 حورش انرکداب رب ددابت ے دوا ےگ سک مر ہش تقو ےک یج تار خرم یک یٹاہگا ےالب راج ت ےس لاڈ رایھتج ےنرہش لئ ۔ایگالچ ناہغصا

 ۔ایل ٹولے اروا ےم ٹول فرط یک رکے رات اے رہ بی اد مدن کاک بق ایتاکل ولاء الع ےہ ورک یا ےس سش نا ادرک

 لاما بت رک وم اے آپ ہباقم نیوز لا ایام دب مدق فرط یکن یوزتےن یلقتص ےس مور گیا... :تعاطا ین وزتل ۱

 ۔لرکل قطار وا رکعت اس نوا ارات روک

 ےاقمددنا نا بج سرا کا 4 آہ رابودرب ےرصاحمےک نادجہ دعب ےک ےن رٹ بق رپ ےرایگرات 9 شف اکل وا رات اتم نارعج

 ےن ںیہ اج. وہ نیشنل یم و" نوکنکروا ےئل ھا ےک سہ یھ رمارواء اس ےہڑپ ےڑب ےکر شاہ دڑو چن اد تک

 ےۓتوہ ےل تعامج کیا یکم شد لول نو رض تروا ںیہ ےک ےہ داپ آل ایج روم روا شازکوکرادرس اکو درک ا ۔ رتب نادم

 نگ روتی دروا ۵دا آسا تو یی ناب تا لو نا کا درگاہ وواوکن ادب ےن ںوکول نل اقوام نا

 ۔یلرکر ار اے ںیم ناوکں یکوادنچ / 0 یوم ںایئارڑلےس داب آرت ٠۱ یاو) کیش یل نب اوا

 ار اپر یک ں وایت نا ےن ںول رات تک ت لاب

 نادیہ ےس ےتاہب ےک تلک م اھ وک رها روش تن طخ ےس لوداءالع نجی اکوا ےن ںیہ ران اتدحب ےک سا ....:رایی اکو اروا یکراتنات

 ایا امت سارا را ۔ایل ٹولوکب ایساو ام ےک ساک ناف لو ات ای آن اد امالا بج انچ یاب

 ن یاد نابفصار کن بیم کارا نا پوریا ویرات ترک اے ناف صا ےن ہود اطع ناددد ۱

 اسب ےک ناروا قیم کرت داد لی لرغط کوج ہدرگ داں وی دات ا وجب ج رھ. :ںیم با 3 ےک ںوراتات کرت

 مپ اوان ادم ردا ےس ر تقوا ےس لھ ں مک بق اھت ںول رات اے رہ ارواب رکے ںی دنیا ے س ںویقا ہے لای متارا

 ےک حر ط عر ط ںیم کک امن ارکو ہر شتن قرذتمرواایارکغ ر فرط یکل سین روارکراید نایاب رذ آے ںی راجا نا اھتھکرات ہا ال وج یک تب
 لمس ےک تالاع ےک ٰعنادوشمد نبادنتس روا ایگ ایک ایپ ںیم تالاع ےک کرا د یلاو)ل نادرم نباروا لکم یاو شاور تکا ج ےک مام

 کای

 در ار نار ےس کک ید عج وف کیا ےن نکن روسری ارج لو تبج :ضق رب نام ایووعس
 اهن لطیف بسا لار و و ایفا ےندوس ایگ اپ رکوھ ن اہ الور لاءالعایلرک اک اینا ےن وو

 ٌََٰہا [جپھپھپ٘ا 0٣0372 00 کوبا کوج ؛ یکت ساوخرد یک داد ای رکا اج سیم شپ اپ ےک اچ اک

 -ایگہدعواکوادمادجب ےک ےن رک نے لہدلا لالہ ات ےپا نشہ درضاقس ےنپ دداربال افق 2 ن اب ےک رر 29

 ںی ے وا ا افا 75۳ 7 9۳۸ص لاک جسد بدر بم ۰

 ۳۸ لا جراج



 رو... ام --- نورظیامرا

 ۔لورلارچپن بدر ضا کت تقو سا ایا اچ ںیئاو ےس ناسارشدوسواایگوہ لانا اک ن کک ین یدوھت ن اطلس نئارود یا ..... 2 ورح ن
 ےر کوہ ےن بع اےک وح اڑ کیس گرگ ورک مارا اکڑ وا تپ ےس یارک رت کرم ےک دوایی زا ی ار

 ایک یاو ںیم لت ےس ارو اک نو رض اقا یورک وپ ور کک یا رے ا روا 1یو ے د تاور قایق ںی

 ےک ر مک دو اک ین ب ات یکے لس یادو اھت طخاڑب تہب ےسدوحس کل ودلاءالھرچ رگ... : بق رم ےرروا ناردھہب اد
 ےک روح ایک اب ککں وہ لاو شا دف فرد وا ایگ شیک ذرت فر کر نر ناہفصضا ےس شاپ ےک را اکو ادعب
 ےن روا یوم باص روک تارک ووت راک ںی کاج ککے ےک کج رکوہ ےس یا ےک یاش
 قرص لوک ےس نادیہ: ناخد رقت ایگ بزم اب شنا ورق لو لا الع ایل شت اریوب ےس ا

 هرو رپ اہیں رولا اے فرا سد گا عرش کما: نکنم 8 ہدوعسم ںیم ںوپوسصےک ںاوریشونارواےر
rرز و حیدر شا مس لرد  

 عدم جرات سوپ فرتتسو رب کل ذیل لک چه کی تروس شک با
 هدر لاک بم نوت والس ايد دهد تستر انس لورلا لار نام یکب قاھت
 تک رات اددحت ادوجداب نا یت یر کلک سا رش ناککیک یم یاد زکر یل ارش ادھوری اک وت شک ایا ور گنج ےس

 ی نرخ امار هوا یر توله کل ویتشکی نج ۔ےئہ دام مقرک ور اگه دارا اکے کاب ےس سج ناری ےس ایت ین
 2 تست را بیسن قو سج ”۔ای آے نرمکفک نج ےسانلا تارے کا ابرو لکی تطاس مزو

 ۳ کر ںایمشکی کس ا نانج ایک اکی دبا یھب ن تاک ذاتی لپ سا
 1 اما یک یش یک رکی ےس مالن یک ےک یا لش یک ریت ید کاپ ےک الا اول پاتا ےک دک تاخیر
 یھت خا رے رو ام ےس یک تس ےک رق وضو مور دتا کہ لم توک داب ےس اےس یادت ناناسم اظ

 7 قد زچ کل اوج ) مر اد دی مسواک یک ا ےس یا 5 یو دلا لاج اطا یک ےک یہا بج طر ہرصاروادم کک
 ٹول نابمشوام پہرصپ نج وف یساانچ ےس رکا ےک زو لوقوج یکدناوررپ دم یکں نا ات یراق تازه

 مد پک لب را با کت ساوخرد کوا ےس راجا روا یک اچ یا تاس ےس ع یی رایت روا یارک

 و اب را شان خوب تو اعسموز تنطاسا
 ار لب دوران تپه سہ رصإوج ںی ںوراورہ ےک لورلا الجرح ےک ارگ ںایتشکی تہب یک اروا وہ

 اب تالاع ےک ر ورعب ےک ےلورلا الجو اروا ےک لے تناداعساوز تا شناس ےک وہ تشو نر ررط

 تڈ ےک یاو راہو رایت مز ےک او کولاک ہک امیج رھا ی نچ ایکو ب اروا درک کیپ ورعب ےن ںی ایک تو یگ اد اہ وذ

 ےک کا ا کس گر روا مو ۔ یک فالف لاس ںی کا ےن یا یوم تاقو تاپ دقت رک. :تفاظ اق

 کار ار بارش میش پ تن تور چک لا سلم لا کس سر اقدام بش
 یس ںیم ںوکگ نیا: رکت یہ روا یک کل وت تعاطا یک ا ےن راوی اکو اچ انچ دیکر کے د تعاطا مایپ شاپ ےک را اکہ اوکیدروام نسب

 _ ےک لخت اپ دیر روا فن قس ی اگل نھ ڑپ میخ کمان

 ے ںویدوہیب ایم ںی وارغب تا اراد نایمرد ےک ےترف یخروا تععاممناو تنس لیا سیٹ ہنام ز يا... وا روال دارا

 ۸۰۹٥ص ۹ع ]لاکر جس یھچید ئل ےک تاایقتیکب اساےکےڑ نت 0

ef 
8 
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 مودرصح متر ٦1آ نورظنا رج

 ےڑڈابد ند ءیک آنی یک وشاعمدب :لوشاوایاتچ کس درک ن ارضا یل ضحنب یئگی یواگا گ1 ںیم ںورازا روا ئیم ےل فول تانک

 ےن ہلورلا یل الج اد اک ےس ہبطخ مان اک ا ايام اراک رک کیپ ہلودلا  الجرواےن اٹ سذ اپ ھت یکے ںیہ رک یوم ورشا ٹول

 مراد ۳ ور اب ودووروا یوجو ر وجے سا ا۔ایدرکل لام مکن ارد اب رو رفتار وا کو لج لر کن ارگ کپ

 تای نرو ءارماروا ومر ضاح ںیم تمرخ کل ورلا لالج تعامب کیا یکل ومالغ لاس یا ....:تیباکش ین اقطسراپ روا کردی

 پٹ لام دوا بی ورداراس ےہ ایلرکل سصاح دادبقتسا رپ تطاسو تمولع ےن ںوگول نا کی کت یاکش یژوچ یک رپ روا ناغطسراپ شفا

 ے ںوراد رہ لوثود نا ےن ںوصامن۔ بم ریش وار فن ےس لولا لاج دری اتچ لک الا یک اوکک ریو ناسا سم

 وت یوم ہن اونی بج کیت رحم کم ککے کر دلی دوا نئاغطسراب ۔ایکہبلاطم اکے یہ زور ہررتمروا فکاطو ںیہ لط ں ا ٹا پا

 ایت  ْْپ7ٍ یر کلا یوم ےن ہلودلا لالج۔ یگوہہ تصاد رپ ساوکں وک ےک 9 وار تفالاراد

 ۱ لاو لودر چنل شاد رکاھباھچم کن ا ےن کیلادیومینانچ

 ل یر عت ناک ےک ہو دلا لالجروا کش ولر اود ےک ںیہ رکشہ ےک یکی او یک رر لی دوا نامی... :ہلمرابوداک ںیم کل

 ےک بارش ۔اوہر ضاح لب تار ردرکوہراوسارھبس م ےض ہدای آہ صخ تقخوکلودلا لالجرپ سا۔ ئل ٹول یھچے ڑوھگےےک یراوسروا ناکم ناما

 -ایالد ںئاد ناکموک ودلال الج ے تفطالو یر غ ذیل اتچ جا اھت تاک نا اھت ات اھتروچ سشت

 لر سو لودلا لالج ےل ےک یراوسا ایم روش ےن ںی کش عن ونوس وتو سا... وز سم ار

 ےک قرار اپ ہک کیہ رواد لاک ظفاحروا س ارس کھلے لیشساوکں و ڑوھکرکے جب سیب رب یئالپ فٹاڈوکں وگول نا ےن ہلورللا

 ۔ ےل رکن ے زاورد ےک ارم لٹا ےندلو جک کبد یر نام( ےس ےک یراوم ی وب اص مے ر یم دروازا

 اا ترازو نارق کل ورح اکا یھ تطاس مزو سارک آصف ےن لولا الج ایکو اوت وب گام

 نقاب ورک ل ورحم کہے دہن م اجناوکں ول راد مز کت راو دہن نک کت ازو نورتچ ےن نانا چن انچ ۔ایکے اوج ےک لقب

 یک ام ےک رگترازو تو سرا یک اطع ترازوی منرال و )مزون کن نا ان 6 ربا

 لالج یوم اڑ رپ نایمرد ےک ہلودلا لال روا لوک س یال والا کر ہا .:.:..: تع اطا روا تویہ ےس لورلا لالچ یک نیر

 قوا تنهام و جهت سپس و ترا تو نگار ایل تورم کس لورم ےن لار _یلرگرب»زاورو سوری

 6ے راوی ےس لوگر دی اچار کرک چوار خب ںیم آلے واب یک لورا لالہ ایگ اب کاپ ےک نہ ب بیرغ نی

 ہن خر اکدادخب پ کک کت فو اا ںی آہ رادرس ےک ںیکرن کتب ج کد ۓئاد سا ےن تاب نام لب تور روا ہبلخ

 ےن آں یاداھڑپ سیبطخ مان اک نا ۔یکتسررعم ےس ہود لالج ےن ںوہ روا ۔یئوہ ینا ہدرکووخوکں وکر ا ًآاتدادفاراجلاکبج انچ ےک

 دعبل ےک یادت انعوکااوکام نب ۳ ئ7 7ں یئاورارخب تال رادوراہوددعب ےک ندا ٣ص ات اچ۔ ید :تساوترو یگ

 نیل اید وز از سری کب ںاوجوکں لاک 0 بسیجیان

 شهره اقلیت بار نایک ی 7 : اکر اید اکوبارحب ےک اروا لو دلال الم ورعب

 یکت یت او یکروما یاس ۔اھت ناگ آے تنطلسروماروا رر 0 ۳

oای ناک رر الموت مزو یت یک اک ظا و لا ےک ی ےس لال ھات ںی وادب مادری نم رپ  

 لب از آش لوس قوا رکن ها تو دل لوید لار حل یت پک ایٹ ویک گے ک یی زو ۔اوہادیپ صفوں وک

 چچ (مزتم) ۲۸۸ لک را )ایپ چے فة ناب هدر وزرا کوری درار ےس را ورا



 خس 1 شر TF نورلق ن یار 3

 رکن لاک شا قے م اتا اچا کو نهار راوی لعاب تیپ هر تصموککے اےس بد
 کو لا لجن يا ےس طساووکے یہ ےک ہلودملا لالچروا ایدرکل ئاش سی ہبطخ مان کہ ودلا لالج ےک ہک وو ہہلخ اک ما ےک سارا
 اک عورت ےک ج۳9 قادر )یکم نب نا نیرو ےک اھتاي آپ ےالج ےک مح اتلاولا ںی ہرا وج اھت اب اکو دلا لالی ) دی را کت روا مک اقا
 زابل ین تیبا کی اروا ےک گاھ کاپ ےک ها کک ما ارام یکم داراک ےس کرکے معقول نارادر سض (۔ےس
 علی نسل شاد ناک اپ ےک ا بجایگالچہبادو ۔اید لا ے ہرصبوکمس ال با ےس لایض ےک وج لد یکتا ےس

 ارد ی کرج رک ديد ل اکے ہر صلو ہلا کیک سارکک تالاب لواود یک د کہ راے ےس دارا `
 ِ ۔اگا نج ڑی ہبطخاکم اےک
 ازل یوم ادب یارب ےس ساوکں وی رک اواوکماقاوبا تنطلسلارم زد ےنپا ےن ہلودلا لالج نی چہ لار 5 خلا ا کل ورلا لالچ
 وج رپ یارک اکے تسوکحن اواوکلددلا لالجروا ےس آڑ تموت اولا ادرک رب ہماگنہ ہک م ازلااک تیس نی بامداد
 روا ترول لو لا ےک ادای چ ر رک یس ی ارام تششاس مزو چپس الو ہلا لاج دارج یں توک نالا
 ںیرم وار ادوکی سے لب لب سد ےۓاروا ے اج ےن فیل در شتام۔او ون پ آ۔اجتھبم اپ شاپ ےک ہلودلا لال ےن اراک ۲ راتاج مان

 رکن اور ےس شوید لوک ںیہ ریل ں وکو ارتچ روا یل رکر وظ ےہ ١ےن ہلودلاٰلالج۔ےئ اہ زوم 2 ےےنرمت راما
 رو ہہ تمرغر ضاحروا یکتساوخرد یکن آں یلاو سم تصدخ یکلودلایلالج وہ نشروا ےک و یتا رکے داما یب

 ۔یئاھک ھا کر ادرن ام و تحعاطاروا اس لاک

 ادب ےس یاو لوک نیہا ایک رقم ترا ود ہہ گج کا لوک( نہ اوامر ارپ یعسوباہلودلا دیمع ن ہلودلا لئالج یہ ٠ یگ دب ارزو
 رٹچ لورلا رگ ایدرگل وزھ کل ودملا دیر واایکدر پن ترازو نادیہ راہ ودرکالب وک وکام نیا ےن ہلودلا لال ۔ایگاچا ارب کوہ ئران دوا اوہ ہمدیص
 اپ یاو ےسا ےن ہلودلا لالج ۔ایکر یتا تتساراکان اوارکر وھچچ تا اکلودلا لالج تب آن رظاتوہ مم اکب ج _ا ر اربن ریما کت راز ہہ لالو
 با ترازو ارم بت ای ساپ ےک کوشا وارد ا ایگ گا اب ےک رک را زو لوفورتچ هو رگ يدنب کک ارور اک را زو ارد
 رار ےس ںیہ کش ایگ ناھپ ےک رک رازو نیم ود لا کس رک سد مقوا ےگ ھڑب تابلاطم ےک ںیہ رک یر ود ےک مسا وبا ۔ایگ
 ریزد افت ل اہ ےک کاایک یانعہ دعا ترازوورابودوکدیعسوبا ےن ہلددلا لاج ۔ےت اڑ ست تملک
 دار تو ماه یگ ےنو رام ٹول لٹ دادفب تقافلاراد ےڑاہ د ند

 ںی رم ےس شوخ یک نرم ئاق ناماو نکا سی دادخب یر فوکیریسایپ رالاسرپس یھنو ےن ہلودلا لال .. ےل ہلورلا لالچ کل وات

 ناب ست چت و اھ ب ناک تصطاد تضاف ںیخ انھی چیراسفدقف اد ماوناوکتمدخ اےس وخ تیا ےس کریس اسب چ انچ
 رواد سل وضاق ےن ہفیلخ۔اک رکن ورفوک انہ سا لو دلا لالج ایل ٹولرواایاھڈ تا کی رگ رافو اج ۱۳ ےن ںیہ رگگلوا ںودرک کد کت

 ہیشاح۔ایدرگلمپ تفالاراو ےن ںوی کن اعروا ںودرکخ انچ ۔ایاوھکنام خاک ےن رک نہ کم وس کوکو ن اےک رک بلاط تفاوت
 لی ب رم سیم ںوقالط اپ ی آے دادخب ۔ےک کم قند کد هرکس اب لا تو ماهه ےنرک تھکے تفالخ اکراہ نین
 رود ۳ شیراشفاخ یا ئی 2 نم سکس لو کبری روم خم تر ده ورا ٹولروا یکرگت داف ےگ

 ےس گورپ امہ تو ےک تارروا ایگ پچ س ناکم ےک یددبامیس کوہ نا ہی ہلودلا لالج یدرکش نو گی لودلا لال ےن نیرظ یک ۲
 ںیک ھوا اپ اچ ست تب رگ < 9 نت نت نرو لار يا چ ب ناکہ ےک یم ںی رر کک ےس ناک

oسن سا کس نت هرجا  



 مودرصح. میل رس نورظںیاّتراج

 لاج ےک کات کروا یک وج لو یکں وی کش ےن ماقہیلخدحب ےک تاوقاو نا _ایدرگم دہتمر وان ایبو ےس ارکڈوھچپ ڑ روا ایل ٹول کلاس
 ال الی اوو لورلا

 روات ےس لی ںوراورسر وے مو ناغطسراب کے ارم آیی ےس le اکن اقفسراپ پہاپ آ.....: 0 لاغطسراپ

 مارا نم لا لا جن وفکر رات ات درارقیکن اغطسراب یا یاب اکواسضو تنے لوک ول لا اقا سا بال اک هب بجاع
 ہا یا ےسا ےن ہفیلغ۔ایگوہ ںیرزگوانب رکا لم تفاللارادرکوچج گنا توی فشن ایگوہادیپ ہرطش لاک افسر ۳

 یار مڑ ھاو ت کروایا ےس

 تے اروا ایک ورش الس اک ہا طخ ےراچلاکویا رک پس یم تا اراد ےن ناغلسرا ......ہلعاکن انلسراپ رپ لولا لال
 باید کرک روتا ےک نا غدد یر جک بمب یک ساون وف کیا ےنرای کن انچ ۔ اگل ےنالب ےل ےک دادخپ

 اید لو زاورواکت فال اراد  نلاخطسر اب رو یک اداطبلاپ ےک پاپ تپارکل ا اوبر ها کد کلا لا نا زا

 ۔ایگاچ اناوا ے دارفب تفااخلارار رج اتم ےس ہماگنہ لاہلودلا لالج ۔ایدرکن اعا اکت مولی کر اییاکو ا روا ےڑپ لک مادخ ےک تفالخراہرو

 توس سارا

 ت 1 رک اع لضفابا تطاس مزو ےس ناغطمراپ دعب ےک ناپ ےس ےک لول لا. کہ یکن اغطراپ رواہلورلا لالج

 رگ کت ساوخرد یکے ناچ ھتڑپ ہبطخاک مان ےک راجلاکدبا لی تمدخ یک یلخردا(ایکررقمےس فرطیکراجاکوارب یٹارگیک تنطسروماوکس خا ف
 روا ناخطسراہ دعب ےک یا دا درکراکفا ےس نم ڑپ ہبطخاکراجاکونا یھب ےن ںونے لن سا۔ایکرب انا درهم کت ہلودلا لالج ےنذیخ

 شٹرادخب یبرفمیروا ایگ هاب فقره لودلا لال ایدرھتاساکن اعراب ےن رکشے یا )یہ ئورش یئاڑار ھلودل:الج

 تا اپ خام لولا لالچ شد ادخب رخ ئاچ ے تگ لا رسا من کنون ورق دو می
 ددتفے ل ےگ نب یا ےک ناغطسراپ ںیم تع اطا کر اوب کوبا نری نی روصن ںی اوباروا کر کر والا خب قشر
 ۔ایگالچ راہارکز و ارخب تفت ارادرلو« نی لول لات اتچال مرگزورو بشراز واکس ایر

 داف جن ض نا ےن سا۔ایکل نکن افسر ایلتسارکی وبه لایق... کرم کار
 ریز _نفولمکا اھت اند ہر اکا ا ۔ےایک راک اف ےنرای کوایک ری دعب ےک تاعقاو ایگ آں ا مش ےنپا نین یریصم
 ا رقب تن ال رادورابودہلودلا لالجیئوہ تاور فرط یک ساو رک وچ یم تف الل اراداھ بان تن بای لاک اروا دوج تا اکس ا یتیم
 وا اغطسراب لار ما کریس هتک ین یر فرید اور بقا نااقطس اپ وتو ریس اسب ای

 ۔ایگایدرکل ےن انچ ایگ کل یش رایگان کس کت دا و رک

 اک 0 کو لم کم ھم ہکی کت ساوخرد ے دا ارم مئاقہضیلغ ےن سا ےگ وہ دعنلب ےلص وج ےک ہلودلا لالج ےس ٰیٹایماککں ا... :کولھلا کیک

 روا یک یش ادب اہیئربط بیطلو ای ادب سیراب رد ےس شوخ یکے یل قفس ناو اهقفروا کت لاطم کس ا ےن ہضیلخر نب ےاج ایک اطع باطخ

 ےک ںویہاپسروارارماود کھ اتوہی ماک اک ا ںی یکولمہنامز: باپ بجاح ....ے ۸۳ص ۹ع لک راج سید شیفت افسر شش 3

 نوبت راپن اید تی. 0۲92 شون کیر اه منا ) سیر رک جیتی کک نئ اضودو ایمر ذےےک بان ایدوخاھتاترکف اصنا نایمرد

 رو تماشا وه دو راس یکتا ها يه ياد... ہ6 اد ی رک لاک ال

 بتا شاد ک- نایفس ماد آش تمام یکی ی 2 قوه ابا تشک دروا کابل شاهد نکرد

 -(۳۳ لا قرار ) اگر لا الا کمانی سا ہال لب ذس بہ کی دن: ےک ٹا نے تم اقای رے اٹ پ آ۔ک



 مور صج e r نورظنتا مات

: SIT TET TT 
 ی س و ےہ ات اتے ی نو در

 ا ںی سد لش ںویمو وص ےک لولا لالچ یدرواہ بالای ید« و باطخ اک و اما کلک ودلا لالج ینگ 1
 روا کش رہتا یو ناروا قرایا ۔ایاولب سی ےن ہودلا لالج بت سم یم ہوس ےس
 ال اح رپ دب عےک ناروتسرب

 نشاوبا یضاقت. یگگےن وہ تام طخ یک سم رام اکو با تک ےک ی اروا ولا لالج شوی 7۸ یا سم راجن کہلا روا_لودلا لالج
 ای ایکس ی یگلودلا لالط جرات اکر ای اکہ روصو ا U کلشچاچ ۔ےت رب مایپ روا بل کرم 5 7 ۵ ورم رنو روا یدروا

 کیانی شما ار درارب ایپ )

 بت ارگ وب رب کم قوت ماکت گه داپ آ ی :رضق رب هرب اکر اچ کوبا
 کس اےس O رک لاج رھپ یت کل وقت ععاطا یک ودلاللالج
 ےس نام او ) مر بان 7 ا یک اوہ یک ل وصح ےک لاب دوا یری کک تب
 تک رگ کی کت سادہ روا ی اک ریل تمدخ یا لابا روا شابا ےک ن اوبا ایل نیت لام ھی اک ا روا یار ٹیپ
 ےک ںیم ورا لر ونک سورس اچ وبا دوہ اتوکے بد عج ارخودای زرا دراز یس رھی رم تا سو

 2 رکےن سییج وف ارگ ارد ےس نار شیر سند مبل دره عکس لر نکا ب و ا ۳

 راز ی ایگارگ طر یی ورد لاما ایکو افر کیپ ایل کروا ےگ سنی ہرضب بروز ےک تاطرداایرکور صام یکرگرداایرب اکر

 شیو مرا کره مک ےس ےک لومصو ںیم نادورایمگماتی درارقہ سدوھکال کیا بگ ےک لوسصوددناےک ند د لج ناداتاتی د
 ری یک تم و رھب تنوککک لم ز۶ نب ےنپارواایگالچ یاو با زاوہا اس ےک مسالاوبا رہیے کمیت نددت داوم ہرھب ذو
 - یگ اطع ترازو یک اوکس ناس ف نب جار فلاواا

 مادی اق ام تساوت ہلا رکی کو تالا ےک ناک
 روا پاب زہ شیدا طب راچ ےک کا ْیلاپ تافو یا ۔ یھ یت ےک ا تسوے لاسوردنپ ۔ا اد ماجماوگتمدخ ا

 ےک لاک ج او ارالاسپ یا نہی شیب ب واتت 2 شئاواد ےک ہت اد یک او اکسس نون مک ایام
 یاب ےک یا تا ےہ اھت اتوا یکے کا شیدا اھت اج شرا رے شا لاطہ نہا کب ج کک ادب ت ز۶ یا یک اروااھکر لاه دب#
 ا ۳ "تک مرا کسر کب ذخب+ رکےن تزاجاےس شیئاوبا ےن لئ ۔ای توکل ا یی نچ+یرز روگ وک ب زم
 ان شیب ای اک هد روش بت بم فسا تر بزم بارد تفت
 اھتروچ ,/ 09ص22 1ش ٹر مد یہ یڑوھتیکں وہاتیل یرادرمذ یی کت سہ پ آر ر اے کے ارا اص«ت لدآ

 تر سرا رو ںیہ ےہ رب فو دعووج پا شین ءاہکےن یی ایکہدعواکے اب او کرک کل وبوضےےارواایگ 1ںیم ےن اھ سا
 ۔ایدوگلےن بزم اچ درک

 ےس اھت رخ ےہ ےک ےن سا لوہ ات درود تس سارکنوچ سی ۔ےہ ایلاطوکل دیماعرشکا ےک پآے ن اہک درسناھچی دوا. :توم ایک باب

 تیلصا کرتا یک شوک شید پس ےس جو یکی اخرت کپ شتا چ ار شرف یک ہوے چو یاروا

ARRESTED 0اا 



 میس. میل ۷۵ نورظنا رج

 اچار توک کاک ا ےن ںی د ت و کک یاد وب ےک ںونددنچ ۔ایدلاڈ یش لے کرا رکاب رم یئاھب ےپارواء یکن تایرد

 ےس ایکو دادا اکےنانبریماوک وا یئاھب ےک سا ےن لانا یی ایہ لاتا یھباک شیگاوادعب ےک ونوس ادیب

 نقاله مان ی پل اکسیر بسا اکسس سرما يکي ايميل گرا

 ردا نادات ےس لوا ایچ تر اھت ےک ترب ام اف ےس ایام اک ےن کی رمو سنا تم ارتکاب اقا

 کوج )ولرم ب انے مرک ارکان نوت وام. ار اطا یک اتاو لا تفر فر ۔ایکل وصض نا رج

 : ود لک ایفا تیام هرروز لا ناله مت نوه < نا

 حق رب تاماقم ٹکا دواایکر کور صا اکن امر کو ڑب ےن سا سیکگ آی ںی کھر صب ۔اوہاڑ کد خاک انی تر :توصایکپ لاطہ نکا

 یا اھت اکے ر اک تمر یک اطہ نیا یدحبب ےک ےنرم ےک لاروااھت داخ اک رن یاھج الا قاسم يا ترم نارود یار

 ریما کیا تو ارد ژل سو عطا یک گرو یا ل واع )ایکو 0 نامت تاک ادر لو لاعبا یک وم مدا

 فان میر وصال داع یم (٣ اگل ےن د ماما ماکاکترازو یکس ا یشن مروت ید تموکیکن اکمل اوبا نب یارو ید کن اک

 کت فرت ہکوج ید مجال باقمم ےس * ںوگول نااوک ارد ایا کلاطع ترازو نادم کل ودلا برہم ہک یک ا ۔ایکر تنطاساازو اکر او اکی )

 پت ںوردراڑگراوشدےک ڑاہپ کلو در کک ت ای یکب قا ات اولا دشا رها رز کس تتاط ےن سار انچ ۔ےھت ےوہ ےک ہرصاحع

 ۔ یل تای داضدرشیےک ناوکراتی ور ۶ “-,-  ب زہ مروا

 ک ( وب کہ لولا طعنہ لود لاء اہب نک اط با) لولا الج سٹ © ے۵ ناش. .:تمو را کلات فو یلیرلال الب

 ںوبوصر ےھت واحب امام اقا ساک کل + تره روزا کت واک لاس ھو رت ےس یا ۔ یئگوہ تافو شئداددفپ

 کلا لامکت نطلسلایزوردعب ےک ےنرم ےک سا ۔اھت ات دری اھاتاچ ج فرط  ۔اھتاوہ انب کان یکم وی کیہ نیا اب در ےس ںورٹروگےک

 تساوی رپ رکا ںیم تف ا لاراد ے سے فوت ےک سئانلاماوگروا ںوکت؛ تادوارماےڑپ ےڑب روا مر ادب نب

 ۰ ۔اید گورے کرک راتو اڑا ماوقروا ںوکر روا ےئل

 «کد ریت یک وم کل ودلا الج ےسا ے ںور ڈاک اھت سم ایشو قو اروم ھا کیلا ابا ڈاک ورا ال... :تموکعی کاج اکولا

 جلا کلا یک شایان ورق ترک ۲ش دارا ےک وہ نکل یا یک کے یکی روا ایران کیو رفد تعاطا

 اص ماناپ رش یک ت عطا هک ولو ورا دادقب لاک رخ کن رم ےک ورا لاو زاوما او )ر کولر واکسن وارخب

 ی اوم ناور ےہ ےک ادخإ ے زاوا واو اکو انچ ۔ ےک وم کے راو وار تفت ےبزعلا ککرزو لا عید کد

 ایگاھڑپ ہبطخاکم مان ےک یا وار خب تدا اراودوجواپ ےک کار کک سهره لئاروا یدرمگت وان ےن نیر ایام تو

 ریتم

 لو ہن بی رو مار وکلا یھت ہد ۔ایگالچ اپ ےک یر نب یش کوہ رثاتم ےس تاعقاو نا:یز لا کک. :توم یز علا کک

 ےن ارگ اھت شر اکی داماد ےہ کوٹلاولا کش ای قت اپ ےک کوشلاوہار کوہ تصخر سنا يا لہ ساپ ےک دلقم نب شاور

 ےک کیب رخ ناطلس لا میترا رک نی زا فک ال تل درب ز تے سوک( یر روا کر رپ ےس دیزل کیک

 1 لوکس بر لورتچ رو یو رپ اچ ساپ ےک اب

 کرد ماکت ئی پ ماقم سا ےن نورداغ نیا خر و... مر رے یک کیے رشا نبا لاک ےس نوفر راہ ن ایمر ےک فی...

 تیبا مرام روا رج ۷ینایشنااسک لاک اجر... ۔اھتایکورصاح اک ت فریب ےس ںوھ*_ ےس ولی رات تیب ےس اوہ مولعم ےس ںوبانت

 یکم وکبا ہر ایک ل اما ۹ہ داخ ےن ا اط کار ۵ لوا ار کو ج ناش ۵ تافو ام



 لان کاج اپ ےک نا منی ہللا ندا ایگ اب کا رک لا کبار اموکں وا کیاودےک زی عابر دیدنی نا چن انچ و حسب ۳ نخ
 ۔یدرکر یلص کر لاج لم نشرافایم ماتم اپ ےک یار

 ھتاسےک لالقتتسا ممرق 76766 :لم دارفب راج اولا
 ہبلخ اک مان ےک سا سیم لوقالع ےنپا پا ےن دیرع نب ںیٹروا کوشلابا ایکت ین باطخ کل ودلا یکن ہفیلخ ایم رپ دادی تمولع
 را ور طمع کس سا۔ےھھ ےک ی لم تمرض یکے یلف فیت ت تے تہہ روا رات درازچ لو ںیم ماوس ا ےس داوای اھ اپ
 ےک خوف یزوھتتہب ےس لایش ےک داسفد روش یکن قبلا فو کل کری راوی کوبا گنج ۔ دا لار گل
 اپ آوا رو راوس ام گا یخ ھی فک کک تارتا تاعا ت واک یکتا ےک کات ی داخل ا
 راچلاکولا۔ایکنا ارز ہے رفا تدل یکں ور اکو روا( )یر اسیر اس ضیا گیں اناج واخر ہےاس
 ے راھ لواودود :ءاہدرگر دہر شے داخ! وک( ہلودلا لال نام زو کلا لاک یھب ےک سصاروا مچ لادبع نج دیسی اہ لورا ری )لاب ےنپا ےن
 کج تیر

 لک روا ںی ےک رکن اہ پوام پا اکےن داور تو ناپ تسلےس ےراکیوگاکن بہلودلاءالع نروژ دوس وکاکن یا
 نارق نیب ییا تساراکو رج زا ماکں اہد بج ۔ایگےس رخ یک س رک ھور سی 0 ناخورق اتا ےک نا دادم 0دا رف
 اپ سناتور درپی ورا اع) ربا ید ڑوھچم یھوکورج دب ےن ںوگول نا ےئل ایک ب قات ےک راک © شورت یا یی
 درام ارپ ےن رک قوا ا تلفت لیس روا ایاالت ںی رک نار ب کوج وں ودر اردا ایل مو رکاب یں و سیر لت راہ رفروا ایا
 ۵2 م ھ ںؤاک ییا سم ےس ارروا اکا ھی کان لودر ابی داور فر نامدار یک اوکن اھ نب ییا درک
 ہلورل لاء العروا یک سا ورو کرادیا ںیم تمدخ یک ةا ارے والا ون بای اکے کاپ نم 4

 ماتم رکل نے ناچ ےس یا یک ل رہن یکی وک ارم ن یک یتا ددم کب رک تسال آوا لام ےس یک اات مک اہک ج ےس جک ٹپس ےس
 ۔ایلرکض تپ نادیہ گا لات نادیم ےک لولا الم ھوا ۔ایلرکرن ترکی اروا ت ولات کاپ ےک یارک ی کرمی ھ ناقد

 روا ناچ ج وکوت عر ط یادو کر رت نا نک کیا ب توک کن ابا ےس فرط پاوا کا ےن وو اطل: :توم یک نر ہش رت
 هر هرکدام لند ی 2 0 یلادعہ یم رپ ےر۔ یک اطع تموکحی کن اتسرہط
 ےک یاد! ےک تاق کد ون اطلس کب ایک اتکا یا ےن وب رشات اتل تولوا وفاق ےک ںیہ اح روان ترک یل بر یکن
 وک ا ںی علف یک اچ, ںیکیاور نم کس لوکس کا ےن ینا لرکو ورا اک اروا اید رکاب ےس ےن یا ےک مد ےل وج
 ۔ایداھڑچت پ بیلصوک ا ںیم ودام ماتم ےک ات ےس پے شات ا نر

 یی 00 ؿ9 9 0 ضیا لار ب نانا
 اپ کیا ارکا ٹا تسلگلو لالیگا اب نرود گنجپ فال وروا تک آر ہلباقم رکےن ناسارفر کا معیار لا
 لی با۔اھت الخ اکر ای کدہ اوج ایگ چرخ ےک ںودنچ یکی روا عش اد نایمرد ےک نا رجروا ناہقصار کج ایل ال
 نین کب نیو ےک و دتا ایا راف بنک یل شرور لایک رپ ناہفصادحب ےک تس یل ودلاءالع ےس
 ایراد کاخ رکاب یر

 ٠ مک هجا تک ۳ ۳



 ںوکر ترک ایلر کہ ص یر کپ سیم نافصااکل یت با ےک کل صا ںی وف از رھپ ےنہلودلاءالع شویم... هر ام کی ایفا
 مرطی اد رالاس نیا ایگالچ مرے درج و زب ردادرجو جر کوہ دے ہر اک لولا لع انچ ےک و یاب ۔ یک اف ھتاس ےک لدرلاءالع ےن
 شوی ده کس وا کیے مطولا الع باید ںی رہ لاھ سوله فکس اسارت لاو نیک غ
 ےک ودرع روا ںیہ لی نکا یجایلےل شچئاودراب در کل ےن دوحسم ن اطلس یکایک رپ نا ارق ےن کیپ لرغط
 کس لای

 مرز رک نان لباس فک - کر یا نرو... :تمافو یو کن ارور ام ال
 را رب امد کی اچ ھڑرمارفروصنوپا نیا یونان اڑباکس ارب ناہفصا تموکعت جم یک ا روا ایک ایقنا ترخ آرفس سیم مس

 ایوب بر لب ل ای اروا ںورہےک راوجو بر قد دالع ےک نواہ ایلر کو اایگالچ فر یکدنواہۂفسارشرکک

 پاپ پا روا انکم اپ اکت حعاطا یبا اپ ےک رادہعےک ے03 زن ےن زرھارفروصتوااردعب ےک سا ...سیلتک یار واروشیپا

 یی از مارفروصنماچ -ایدرگنالعااکت شاروا کن لونآت عطا روم _ایکب له تس لعاب روال ور ز سوم
 واین انصا لجاو رومن باوا ایگ اےس راقب وبار وا اھت ںی رک ےک سا( یھبی اب ٹو کرومنموا) برضو ایک ےک ی وکرم

 باکس رگ ارات تخ اتو اردااص ب فرط یک اہ ےب اک ں وی رات ات ناود رگک یا یخ انچ ۔یکت ساوخرد کرادیا ت ںیم ےس ر کرج ےس وک
 وا ےن ںوج ویر وسنڈ رخ انب . ںیم وہ ںایئا کن وچ واں ووو ناو هستم برا ناف روال بر
 لال تقو ےک تاد؛ برتول ا ایکو رص ایما لا ےن رکشے یک روصتمواا ۔ایگوہ ںی زگوانپ یم لفک یار کا کت سلب وار اين. بتا
 رادان سیٹ اتم ےک روس اب اس. لار و دارای ےک لرافداشداب راج کوبا ایگ مپ لر

 مت یم یج نابفصا رونا تقو ساایلر کور صامماکن اغوا هتک با لا ورود تا ڈک ی یا ےس
 ر یوم اھا یارک ل وبق انی دجارخیز ا/اسوکر ا اکولا ےن رومتمیاراکرخ 1: ںیہ ںایئاڑلو دت سیم ںوج وفود ۔اھت

 از را یک رصا اکو زفطن عاق ےن برقو دوا ایگ ول بام کز زار یش تموکنااد با را اکا. 0 یک بر ولا روا ر وصولا

 اگر وصن لپ دلت ضیا روتر حق ی رک اھم ید کپ ےس سیم لام روا ںوریخذ رحلت لا سرو یر روش

 روتر کیک لاطم کت عطا ےس روصنٹارواایلرکغراکےر ےس ناسارخ ےن لای می اربکی کوہ ئل صاح تخارف لگ ھباے ںوڑھ
 لس کش فورد قشر کنن دوم شب لاروا اب مرق فرط کد جددوا نادم ےن روھلا بیک لوق
 ولاردا میخ اک مان ےک روصنموا یئاھب یس کور کک اچ تس شن کت عطار انا 4 بتا - دار یر وصضباروا با

 یکتا گاج روانی تا نرو

 ےس ےک نمی نر اتسرطروا نا رج؛ مزراوخ کی لرغطناطاس م۳ یا....: لورلاء الع اروا لایت نبا
 اب فرط یکے دل قوس تیک م نامسارخ ےن کیب لگرغط تقو سن یئاعہ یخ اکی لرضط) لاین تارا وله لا

 شا. لاک یر لر ست وج سر, طی. 9 بیر ارت پ۲۸ نوری اچ ید یکم لاک را...
 الا... 0- بسط فک سر فں یٹنایمرد ےک ناہادوا لا رشد کیا اپل ناسا قت یکے اکے  یئوہتتت وقای سی نادم ظ۸
 گو وہم ادطا یکس اوک نی رک ای ےس لا یار لر فر گوری اھ لاس ار کتک اوج ےس ریو نیر چ وت نب نادر یخو بس

 راز اچ کادر کس گرم جان دو فیس هلو او رپ ہشوحتاس ےک ناما ےنرہش با ایک کتا ےک وغم ن واد رم ےک کات ست فود یک اپ ٹو اکر

 _ممموبطم (۳۴۸۴س۳۹جر خا نما لاک راحت روگک کک کن اےس فرطیکن یکنشذن: نانا جن اور یش و ا-یگدید تم یکں اربن الامر اند



 مروج مارل ۸ نورلغ نمار

 ےن لو ہلا الع نہا( فساشرک ھ راجا )نارمج یاو یکی اع ب نادم شنوایی ره کل قید شاپ ارد 1
 فا بو شام ی مس کردارفو تعاطا یتادواای آف رط کش لا بای چ 9 اینو دون
 دز تب کو ہنایا۔ ںیئالد تان لیے رش ےک( فساشزکاج اکوہا) سا! پ آ ہکیطرش لب رب کروم
 ست تسررر را اد اعڑب فرط یا ( فساشرکراجیل اک ولا یی )رای شب اور سلماس ور
 ںی ات ایشحو تیار واٹولےس ارکل وحکیب ےنرکشا راج تسایلرکض بب رمش ےن لی میجر دو ایکو: پشت

 اڑوٹچگوکن ادمج ےن لا یت ےک ا یاد فرط یکے کوہ راف ےس کرکت راق لا لا متا طب اک یب لرغط ےر

 روا۔ایلےل ےر ےس رضبق کس لا مارا چاچ یت کرم ہناورےر کی لرخ از کای وا بناج یکن ادب فساشرک
 دت ار ایکو درود مشو شوا مو بارق کے ید ساب فرط یکن اترا کت یا تسوکیکں ووشےرصودوکل ا ایہ ےک

 یا ےک آر اپ ےک وہ ےزمھکت ارہاوج لیٹ نین کیم اد ود یک ہ 'روارہاوپپ م ےک ےنوسےڑوھکنچ تارا زرد لک داس اک اون

 بالن روا پابساو لام اس تہ ہو الع ےک

 و ت ز۶ اپ ےک یا ےن ہلودلاد چی ایلن چپ ے وی نمہلددلادووکک رطلقےن کیب لرغلی دب ےک س ۳۱۰... :اییایم کا 4 لرفط
 بی لقب ےک ساس یل رکل وق تعاطاروا قران دراز یا ےن نیوزی ئاد ۔اھڑب فرط یکن یدزقر گپ دا ای کراتا ینا ما ےس مارتا

 رول وند فار اتو سا گری ات کت اپ کس( لو ات قار اراد رس )هریو اقول دا ننه
 کردند تعطیل رم اشاره آ۔ےد ےددن کود لیک کیب لرخط لی ککے یلایخ یارو ااوہادیپ فوخےس

 ے یا اھو ایکن ار ف ییا کوھ یا یھب اپ ےک | مرظر لاس اید یک ارخروا کر کل وت تععاطا ےن مو داشواب چن انچ ادم
 ب ناما یر کیا ۔اھر لا تم سس و رب اد رو ایک ادراپنااکتعاطا یھب

 0 - ص 7 ایگناور

 فساشرکس نا زیات ںیم ے ر کیپ لرغط ں ونو نایک راک ارج ےس کی رخ یل رک رم یید کج نادات ےس رم ار فرو ولا ای لمم
 ندا ےن یب لرغطراوہرو لپ جز اس سارا لر کل وق ت عاطا کل ا ےن فساشرک۔ ات ایگ ٣ار لور لامل
 لرغطدعب ےک سا۔ مو بت رفت تراک فسا رک ان. فساشرآن اد دي انج کت موت یا ایک ں ورش
 ےس ے رکے اوج حلق ےن راد قر ناپ د ما اکے رکےت اوج اف ل اپ ےک اد ہعلقروااہکوکغ ٹر کور پس( روک )رول لف ےس فس اشک فی

 واس اشرد حب ےک یا ایک ر توکی ولع نیب لار نرم نادری یت وابا یکے دوای درک توک سارک چ کی رفتار
 ا ۔ےت ےئگ ےۓئانہنارمکجےک ںوربش اوج ای انب بح انک و م6 نار لا ے ریت

 رم ره مر یک رواد وا اک مق ےس فسار ںی :ہض ب ناپ ا

iیوم کف س شرک یو ول مایا رب ایگوہہلوبگ رکن کی رخ اھڑب ہبطخ اک مان ےک راییاکولا لاپ ورواد  

 سارا لپ کس لزوم رج اون نرو نم لراوفلاوبا لو لا باهشروا کس رک اقم فساش رکےن انچ ای درگہش اور نادہ ےل ےک

 اطلس نورد ور وار ایر تار اکن اور ی اراک فو ناب ماکت کل اپ میر ۱
 کرم سا نیل ایگوہ اڑ نایمرد ےک میرا یئاھپ ےک اروا کیپ لرش ارود لا ؛یگد شک ت زاجا ےن یھی کل ام دوا عن وف نب رگ کو وارا

 اشم سب ا اک ول ونم کول کا وہی رشااڈلا



 موصل ۔ ۹ : نورلف ى:اٌنراج

 ےک ںورھگےن ںوہناای کوہ قلم ارزگے قیامت تے رپ ورو رک ہر صا اس کیاے رپ ںی نانو
 کمپ شعر ٥صاح ناروا یگدرمکت ساوخرد یکن کلا ےن رش یار کوہ وج: یر نوک _ سا یھب رس جا ایا اناھکر کالج تمش
 لی لیتو اپ وکں وج فےک ساروا وصولا” ام اد حوت رک نا نی لر ید لو زاورو
 نام روا نامغا ر توک یکی وب نہ لود لار اینپ توکل ادوکیادداایگ اے ناف انان وارا اٹپا ےس ےس ی را 1
 .(ةدحو هللا ءاقبلا ی قاب ناتو جزا فرعی سی نادان سایہ وا ےس

 e E 1ےک کیک لخلیکاپیلاکنا بج. جیک یب لرخنردارا 3

 اک اگ اپ ےک کی لرخطےن ساون اہک داوہاتاج شی یف ےک کیب لرفطرکل کے نوھتا ےک موتی اول ر الہ روا نادم ناھن اے رے
 0 6 کا ےہ ورگےس ۔ یی کد اد یئاھب ےپارتشرار مردار شرانپاپ ا اک جج ی رکی کت ساتر دی روا اب مافی

 لوتتساوخرد دی ےن کب لزف نان ۔ 1 اج نب ناعسودردج اکے رسد کیاے کی راد شاد نام پآ روا

 - کودتا دم ااطم ےک و اورا رت ا سٹی م۹ ۔یرک

 ےس راہ حات کت E یک رکے کک ل مکارم لاعب سا ےس کی رغم... :توم ال کوا
 لے لاح لیحروا ایک ت اخه مار اقای رم یار هات م ھو رکان تکا ےب یا یکے ایگ آش عز
 یورو لت نشروا ھ ید یک اوج ۔ ال ےنرکی یر رت یکن نے یارک ھ مشورہ لق لوہا کرب ےس اورا باید

 وار اک اءایگل تپ تشلافودایز ےس ےل روا الاڈ رکل یا ےن ا ےس ےک لے را گراوج یک مالا یک او مارنا الرکے د

 یی ترم ایہ( ناسا علضز) عا صقاوہ ترک قد و ایگوہہناور ےل ےک یل وکرم یک اب ےک رکتسار آس یج فانی اہکب ان یک ا

 رفس موج م7 یکدالایگدامجوام رک یخ سو لاو فر کب ایخر شرکا لم یگاپ ۔اکسوہہنداوسہکی زہ دذ اکر ورک کوی هاچ
 - کسر ار ھ نیٹ نیہ اچ ےن کاایک یتظا تر آ

 روتا انج اک ا ایل تول ل بروا ناخ ےلسا ہن زخاکس ا( ےھت ےس موق کس اوج) ےن ںوکت دعب ےک ےنرم ےک چ0 رایلاکولا. طرز رخ

 و زوروا بارما ہداراک وکر ایکو سیم اویو روا نوکر وا اربن ب ےک یاازواایگ پس روت تلاوت نوت

 ایلر کف رب زار یش ےنروصششپاریما دام مرز اش اے ؟زب سلف ک نرخ رخ لب ۔ےھت ہر کور ےس لئی اون ا ما واھتاکے ول

 ایکو ملت * ےضو نیز وروا

 8 ہو اب اکل ا ںی وار خب فو یا نیکو ارغب تفالقلارادر یخ یکے نرم ےک راحیل اکولا... مر اکیلا

 مت بلد لس اپ ےھ ڑ مان ابا یم لن ےس شئر ساب مئاقہضیلخ اتر وتسد اک سوتی کل ا کا جوا ایل فاح کت نطلسو تموکک یبا ےس نارواایک
 رے ید باطق ےک مرا کلا وا کدے د تاجا یکے نکل شاد مان شیمہیطخ ےن ہفیلخ یکت ساوخرد یکے نو با حس بقل ےک

 ے ںیہ لی ےک ناوتک ےک کرک سنت صالع یت نوک یارب ۴۸۸ص ۳ نشی یا ےک نودلن نیہا ساپ ےرامہ ج رت )چ یان کیی سی باتکل لا ..٭٭

 تب ریا چت رابع لیلا رب ۴۸۹ا لج ںی ےل ےک نودلخ نہا شاپ ےرامج۔مترتم ےہ اخ کچ ںیم بال ا... ےہ یکے ترس لاپ ےہ ورش

 ںیھکن اوہ لامس واک ل قع ںاہی لاول وف فا ا تت کارد تاو. ےک لم ناک آجر. ۔ےہرر٠ت ناتسرگفل لکا 3*-

 وا ....9 ند ںی اب وواومووروا اے ب۱۳۹ کار کک. ۔(۱۳۹ ٣ص۷ اکا راح )رو (۹ سن نشا یب دید نودلف نیا راج )

 رکنی بر واواشور سٹ دا امو رسی کپ ٦ غبار رت فر ما کے ناچ ینا لس فو تو می کرایا

 ۔۱۳۹ض ۷ع لاک رر اج ید: ےس طلخوج ےس قم ین غیاء سرخ... (۹ ۰۳۶۴ش شا نا لاک )ھج ےڑوھچج ےک وجے نیز وم ما:ےک

۸ 



 موصل ٦٠ ناب

 ا ا رم تم ٹک ۳ تم
 رے واخ تالا راے کر افر یی ام یک اور وس یئاھپ ارور ارش دیو اا چ انچ ایکن اور فرط کز ارشاد

 یک اک سا بج انت ایچ ساپ ےک لا ماه هرم پا سو ملا لا نا لک... کما بلک ور
 ارفب تضاد کی لس نر هستم کس یا ےس ی کد رعب ایکو مرو لم ورعب س یل کسو لات
 27 يا اپ ےک نادر نامش سازی بلک فی هتک ترا کراس
 9... بک گم وا کایج

 یاروااھتایگالچ سرافدحب ل انا کس پاپ چرا کوبا رب ن وتس الفروع کل و ےگ تڑپ پداپآ 1 :یرافرل یر وصول
eتی لام کی اوا وتس لف رویا سوا انچ ات ایک اور راف تاس ےک حیا وعسل یاب پا ےن  
 فرط یک اف ںی ٣ل ےس زاوہا ںیم بق اھت ےک یا را کک ایگالچ (ںیافدالب) رحم قر کوما رےس دیقدعب ںوٹ ےڑڑوھنر وا ات
 رواو | لاد ل اڈ ڈے ڈے ما کک بم ےک ارش اچ یل رک ل ویت تع اطا ےن وذ یک اپ ورد ارش لا اوم تاور
 ۔ایگالچ یئادھتاس ےک سار کوہ تتش ے زا گاو کردیم کاربر ربات سیم زار شرک

 حس تب رود و نکس سا سیل ےس نوتسالفروصنۂوبا یت یم سرافداب وج سی گم ٠گ یکم لا کت وارسا

 بناج یکن اج رادععب ےک یاد یکم ھر لا کیک یئاھپ سا نوت فرو نو ات کس نیر کس ناو فروض راک اف
 زی وکر وا تک یا ری اوم ہل بام اک و اب لود بیک ماد انچ ار ولرو سرت ا میت لا کلم ۔ایگوہ نادر ےس ےک زاویہ

 رابرت زاما مرافر کش والد یاطساو در کک گاھپ ےن کا( ےہ اکی لد دقق ذا تاور )یوم تکرار لا کک عب ےک کج

 ناچاچ- ے مر کک: نوتتسالفروصت اوج ومار پ تشات یب آے لو تلاش af لی نیا راک

 ےہ رداالاچ ےس میرا کلم صو اک خ وفروااب رارھکل یم زاوہا دق ےک ساہصح کیا 0ب لا تزاجاالب ج وف زتسددنچ ےس سیم

 یوم ناور فرط یک اف ےل ےک ےناٹم تفخ کت سل نا میلا کت. ےگ یی دالددضبقوکپ 7 مس فیر شت اپ پ آہ کی کت ساوخرد
 و تعاطا یک اف لکئاروا ےئ ےل رنامککے زاد اچ ایگ کبیر تک زا اوج جرمی کد ایلرکب لط ےل کج رابرت
 مایق سی زاو ہا یم مان اےک دادفب کشف ےن میجر لا کک یخانچ ںیہ ظن یہ ےک ےن ےک پ آی راف ل مارک( ایکن روا کان یر یار
 اردت را جم کک فرط کمک کک کار ددنچ یدک

 03 واروص یزید دا گیرد برج ه :را ٹول یکر ون نیرراطم ۱

 ها ورا بل انچ ۔ایل ٹول یھبے ار اے وب فرط یک رار کت واوا ارواارام نوفجیپ فری ےس ہوکر ت راف اد ترا
 م رار را ایا دام یر تسلیت یی ےک یوگا یی نا بی شوی طس یر

 ایگ لن ایج یاو بس اکہ س اھت انوا ب اپس او لام اج ۔ایگ

 نب کیٹ ۔اوہہناور فرط یک ا او طق یتا کلر پن یم مکس قو سا لک کمک... لپ را

 ےحلوکس ا اوہ لناد سی فال راداید بقلم یر لا کلم وک ا ےنایامر یک ان نار کج وباب اک ارحب ےک یا کس شنا( ۵« شا جی ادب لا... ٭
 فی تمام یو ین پ ۳۸۹ اح خ شی یر دی دجدوج وم اپ ےردا - مقرم۔ ےہ یلاخب سی بال ا .... ۶(9 ۹ص۶۵ عج ہرب اظ )ںی ر

 بس لر اف ذرت لمس ا اس روش قوس سارا

 رس
 کاتر

 الرز



 : مودرصح le I زر نورطظن رج

 ےل خوف یکہ روا یھیو کس نسب روا رگ لب بسر نوت اف رویا فرط یر موو ۔ے هار راک ان رنو یر یاس واریز

 وہ اک ایم اکے یا اھت ایگ ٹک اہد تیسس حذف یبا میر لا کک لعب ے ےک ےک ںوگول نایکری قاقتا۔ےھھ ڑب فرط یک ت شک ناجدا ۓدہ
 ۔ایگاھدناب پ سصےک مر لا کلم

 رب لا دا ام امض ےک بس راز کک قو کازم ار کد اخ زم مار ےن مرا کک عب ےک: براز ملا مرا
 E نت یاہنرواایلر کی زوکن ارکل ےن میلا کک ےررناکروا یکن وف ا
 ےک بسرازب ےس یش نا حرا ٹر کل ویق تعناطا ےن ںویہ اس ےک بسر نایک تعاون روز ب ےن مرا رک
 کیک ٹیکے یل کش رپ سر افر ایک امرا خاک کر ادربنا برو تع اطا مک تم رت یک متر لا کی روا یل رک اقروا ا ےس برا ےک گا کا
 ربا یر قزل رجم ےنریعسوبا۔ایکدناور فرط یک یر افدالب وک یئاھب ےپا)دیعسویادواایگ 1ںم ےن اج ےک سا محتر کفر ینانچ یک
 ولادعب ےک سا یک کل وقت اطا یا ےن را وفا یک ودرکروا برعک رت مند لرافای گوہر ضاح ںی تصرخ یک ا تیبحسی لام درز وان وف 1

 باهات ےاارا ےک خم ف رط یکر دنہ:ہعافبدیعس

 لنک ےن لے میت لا کیک کوہ عل مے رخ ا کرا ند نب روصنمروا بس راز ,نوتسادفروصنٹیا.....روصتم لا ہلباقنرپ تل کک
 وبا بن ایچ طساو رک مزد متر لک چ انچ گرید تکو تر لا کلم ےن ںوکول نا ےس یقاطنا ۔یئوہرٹیھپرن سیم ںوج وف لود تاپ
 راکرخ آ۔ لیبل ن س نوچ وں ولوو ےس وہ ناور فرط یکن ار یش ےس ےردارا ےک ےل اے ںیرافوکریعسیا ١ر وصنر وا سراب ءروصن

 روا کد تست درایو سریع درک وریا روا ےس ول ےک رک وک ں وج ول یبا گول ودر چ کد ےس د تاکو ں وکول نا ےن ریعسولا

 زار پوشش لر یکی فر نوتسازفروصنمواروا ےک نب ےک رک ل م کا گوا ڑ کا ےس ںیم نا ایک افر کرد لس نت یاہن
 ایل شفا اپ ناروا یگ ا ڈی و راہ وور بطخ کن ےک ملا کلم ورد

 تی دف ل تصرف کک یب لرخط ن اطاسرواایگالچ جردیاھتاسےک بسرارنہ نوتتس الفرو ضنا وب تاون ....:تسلگ مرا کم
 اھت یم مکر کس قو سا میت لا فک. کار پکن دارت وف کیا ےن کیب لگرخغط لاطلس چن انچ ۔یگت ساوخرد یکداداروا این ادرہمان
 هراس او زاد موسس ڑوھک اي جی ودر عج نکردنی 1ٹول فرط یکق ارحعہ کری اسپ

 روا ایگ وا فرط کز اوہ ےس مرک کس فون لو انا مالک جو لا سوت روا رفت بس بس یتاب ےھت ئی

 دم ںوربشےےک لماف رک سویا اب سال زبمفرکلاف لب جک سراب رو نوت لفروصت لا کک ے لاخ سا
 کلین انچ ید ژاکت اکی الو ےگ زاوہاےھھ دیسروا یکن ہجوتیھچار ذ فرط ا ےن ریو نوتسالفروصنموا نیایکن اور ےئل ےک ر

 کت )میت لادبم نج یلاھلاوا کلملا لامکس یاد یما ایگ ورک توک اوہ ایگ یہ کھا رکا سی اساو جت اےک ںویمد آنچ رکا کت سک تل
 کس شد هک کل ایل بمان( تساوی

 ت شن ات کیپ لرغط ن اطلس السا پل) سلم فرط کرافت في شتاب زا... زاروا ءا
 نا مبل ا- سا: مد فرط یکزار یش ےن لوقوب یا ش وب ۲۳عکس نا ۳9) اد اھت یل ٹولوکل ہار کل وھکیج روات یارک
 کاپ وم ےن ںولاود لم ئل نیٹ کم نیت سارواایلرکر ار گے ا ےن ںویق ون. ےھت یھب( نوتسالفروصۂو ارب زو) قام نب لداع ھتاسےک
 دوجوم ںاہدوجوکل وی راج ات ناروا یدرکی اھ چی زار یش ےک رک جج وفا کب ےنریسواروا ںیمدرکہلاوح ایک ہلکی ئاھب ےک میمرلا ککدیعسیا
 ریعسولا یف انچاھتایلرکض قر باسن ےن قول یک ی وا پاي ان کس شاد لر ورم قضا لا ما ےھت
 یا ایگ ب تروا ید لا ے۶ ااغ



 مو ٠ ۷۲ نورظنا ترا

 7 ۲ ا لیہ روا یر یاسہ
 جا نا داشت اک قرب اب بحر شان e راب ایک ا
 شه رود بی ادب ےک گپ زن نوخروا تخب یٹوہ یئاڑلیکن اسکی نقی فا آپ ہلیاقمدلقم نم لاکولاہلودملار یت کیک
 یگ ے ںاروا آیفون لا نارود یاس ےس ا ے کن کس دالا ےک رکی ی جاتا
 کک آی ریس سب روا وہ تاک یم ہللاقم ےک روف اوک شاو رت کت اور یتا ےک فو ایا اے کرا چ انچ کت یاش یک 2 مس شورت
 ۔ایگوہ مئاق نار چا ایآراتارکن رخ کی ایماکیریساسی۔ یوم باقم ربا و

 روا ایوب سٹیاقترپ سا عل رذ ےک تفاطروا یکرافچ ہی دابخا ےن( لم یئاو) ناردب نیب ش|لرق می مجرا دعب ےک سا....:ہضیف رب رانا
 تسلیم اسکای لا لک اح طخ کک لرش اا

 وکرپا رخ لب نو لایا م نیتی رف کورکی اح چ ےہ رانا ےک کر یت سی فو اھٹا پناکےس یا یک ع الطا یک اوکی ریس سب اہ ںی اووف
 _ایگ آرا ارفإ ںیئاور وا انس شیر

 ی یلصاع توییتر مرا کیا کا قاب پرس کت سوی اکو نم شون ام :رضفاک راک اک

 نم نا نشا نار ایگوہ ایپ رفشپاعر ےس روط اج ےس سج لباھڑب ھی رزو لام ےک بام اک ےس اچ ےس موا کواس
 نیادعب ےک سا ایا رام کل وتر اخز وا رپ باقم رفطمأوارانچ یھ چپ ناروا یک جے شر ایچ ر
 چ درشت مس سارا کر اکہ بام کوہ سدیس روا رشاوا الچ ےنرکہ ناکروا سی ےک شل جک وراپ ود ےس شر

 رش ےن دشر ناروا یئکوہ تسلیم ہقاو ساوک فملوبا ےس سج یکدم یک ادواایددحتاس ےنرھش گااکی نیر فرو الم ںا یک
 روا فوق لوصواسرک مدہنمد رامسم ترام ارد ایک یک روا لوگوی ہوالع ےک سا ای درک مو افرواایلر کپ نامع

 جائزہ دس "ایام و ما هردو راک فا »لرعرن چاق ی شعر تس ںورج اتروا ںولاو ےن آ آے د راف اعم

 ی کی و یا لیپ ےس یا ےس مرک نک مک اتا ایک ب قواوو ےہ بقا ےک اپرا بل کم
 YES ادب الکسا لااقل

 معما ی 8 داسقو رھپ ںی دارخب تالق اراد نایمرد ےک ےترف یشردا تطس لا سوچ مر فموا :وولب ںی وارغب تال اراد

 تقی ان و انوکت نس لئاوچ '۔ پاوم 9 نوزاورد یباطم ےک بجو اتے اے ےس ریش کے اناج ایکراظیب ہولب بوس ایہ وواب

 بیت ین نب ا: ارم روا © ےس اہ بیتا م اتوبا) ںوہتاےک وطعام اع ے ارم اباق شیلا ۳/0 لیدی یوم ہما

 ان کس کر مکن سرکاری یر 1 شاو ےن ںوہنا۔ اروم ذرت یا یکی او وک ولت

 ۔ایگد+ ادیب لاھتخا تخ یت رب هاي بش کیا اے فرط کت نس یا فال مگا یر را ار یئالروا شرد ت زوج

 ور سما انا شنا و ر ادب رضا( نا قیر رم ایا ٹول جید 7 وب

 ےس لا اوکن ا ےن یاد یکن ا نی ایکودارااکےن رکن راک لر ارا مارک اےس رہتی کاک ماا لاڑ ڑی وک
 ۔ کتنا تخوا اے لر ا ےن اع بیتا ئر وااو کر

 کان کاجول واک تس لاو اہقفروا اید رک یہ کی تحرر ب کرد ب کر ر یوسو لا الع ےک لودی ےک نر ..رفیظر وال ی دلارو

 رو کے اھل نر خا نیا... ٠۵ ارت تگ ٣۹ ۳ے اداب ل زیا ی ریپ چ دوج وم ی ے را...

 کویت یار نان رع م ناک سج اھ یش بت ولد ایما بیا هر یکے ںوناسنا بس ین ی رضا )ترا قمار نرو

 تکست نام نیت واط ار امد مبادا ترک شا یک کی شاپ لا کے اکے نر ا نب رہا... ۱۵۸ص ج لاکر اج



 مرمر 1F نودا نر

 قاشدع ےب وک ا وت یوا د ںیہ دلار ورب بح روا ایگ ادب شم حب داشیبرم ایل ٹولوکب ایسا لام ےک نا ۔ایدرکد ایس
 لا ےن ہفیلغ۔اھت انکء بہن عیش یھ ںی ورواےناو رک لاو ٹکا شک اگییکاپ ایدرکد نب ہبطخ اکر ام ناقض شو ںوتازع زر جا ارزگ

 ۰ ے اقدام تک افسر تگ سس ربانی شراب یارب ٹو ںی ام

 ےۓ آ اب ےسوداراو لایخ ےپاود نکی الاڈ 2اد رپ نا ےن ںی ۔ایدرکففوق مہ ہظخ ےن ںوہنار یل ال سی ملے روا ےہ ا

 ا EE رن فاعماطخ یریمفیلخ رتی اشوان دیر ےن تن لئاہت
 ہرابود بر ط یک آیی کب شوی٥ کی ت ں اہ ایگکاتحب رتا یعردنارگمایکک رداسضفیزہاظب ےس ےراعا ےک بلعخچ ہا ۔ےہ ایدےد مت

 تاتا یا شی اک و ایل صح سیداسف سا یھب ن تعاج یک وک ایگ کے س ےرسود کا ایگو ٹا بادو بعراکت طاس انا گر

 جم. نسرین لک شوخ یکے ئی مقر اپ ور ترور فید ست
IAیم نکے لوک حس شف کلر اند لیس ےی دالجرازاب ےک رک اچ اوم کر تک ےس آے باقم اساور  

 . 0 دگر لر ایی ایکورارا اک سگ

 چروک له ےپادادفب تسوکمدعب ےک ےن رم ےک پاب ےنپا ےن میر لا کرک هوم 7 رق قهر کرک
 ی اج) ناکام ست کک- کس داخب تم مرا کک ار یاد قمر ناو اوره تبار قاب
 کک ونرتچ روا لو عرش لاک ایآہپہلباقم ےک کباب پانچ کت دور حرکت ن راکت ووو تساک

 کری دود تاپ لن اپ اردایر کا ںو یش اقروا ہد ےس یر ےس اسب روا وہ تسکشکی پارخ ال راکراج ہلسلساک کن

 حنا )شرک اد یوم درهای دے د کوو ہرھب لنا قر وا سی یغانچ ۔ کس لا
êtیاو ر یک نر نخے فرط ںور رو ر 1  

 را یری فا آے ناتسزوخ واک شد م تمر یکم را کلب ےک یلامماکس ا .....ہطیف ہک مر شتروا نامع ایش

 لای نادر رپ بق اھت با اب ےنپا فرم یکن اھنامش ےک رک سار آی وف دایک صخره اپن ما کیک
 یر بدل جرات ی ماقم سا ےن مجرا کن انچ ال گاھ کو ی واکسن ب ایمان آپ ہللاقم
 روا یک ورش تیا طخ ےل ےک تعاطاو ےس ا ےن بسر انس روم او تاور فرط کز اوہ کا اعاکل اہدےس بناج

Eکذب راکت موصل ای رش اچ تر  

 ۰ ناچرا ےس ںولاپع یاسروا یک تکی یا ےن یا ایک اوروں کوو رق بدال ف فرط کن اپ رادع! ےک سا :مضق مراد عناجرا
 یکی لرغط ن اطلس ےس ناداہخروا یک لچ ناداہع ےھت ےک ںاب ییا یکتا روا دانہ عی کمتر لا کک وک ونار لکم باوجو فارطا
 لرغطناطلم اوه رام لش تم یک یب رضا نہا بح ہین انچاڑپ لپ فرط یکن اجرج ئل ےک ےنوہرضاح ںیم تشرف

Eنمک کک ا ا کک  

 ی EG MEI ر

 ںوربش ٹکا ےس شرافروااھڑب فرطن کل رافرکےن نج نری عدلا اچ« رفت حس شرف کس رگ افکار
 ںی ل ںیم تسوکو تاود کلاس تست اوج ھق ےس شئر ےک دیعسولا کیا نوا ورا يا ارش اق

 ۔ےہ نوتالوف لاک رج... ۵ ایت یگ اکے رحب ےک یف رک سیا اب ک٣٣ ٣۲۲گ کت ایمر رے ںوتیشر و ںوین..٭



 تہ سی ےوھسڈوکونرسشھگجوھچوچ سو2 و ا مور رت م شنالج سا نوری ات
 مواد انس لیگ عده ورشات ےس روا یقالخا دب ندا تسکین رک ام توت یک دب تہ روااھتایگہ
 ںوبکنپ یاب رکرپ تلات یکی ا ےنرصفواس اھت ایل ےل ےک ہضبق رپ ںوقالع ےک شرف ورا سا یک یب یگ کتا ےک ورخ
 ی روس الفرو صوبا روا ۔ایلرکر فر وکم ویا ولا مت ایکو اپ رب تف کیا اھ ایک کی ےک وہ گن آم ےک یار ڑ اکے رونی ھت اک اے
 ےرمولکے تر وااوہ اد یب زاوہا وصولا ۔یو لاک بام زاوا ےس 7 اوگد حسی ارواابلاولج ےس نرخ یکے رت مول ک رکن العااکتععاطا
 ۔ایکربطخ لقمان انپادحب ےک مان ےک ںود نااھڑب سٹی یش مان کم لا کروا کی لرخطرکوم شیت

 ضحق رپ تافاضم ےک دادفب تال اراد زی دوا کن امر کا ےن کب لرخط ن اطلس بج... :تاعقاو ےک بارعاودارگاروا ییریبساسب
 زین روا یر گنا یکن ارھچب نر کل وبق تسع اطا یک واک م ےک سا ےن ںودرک 6 کم اکت ساک یک ا ت ناول تم وک یارک
 هی ی را تر قو رخ نیک ےک ا هدایت

 عند اے م نا ایگ اجرک ق تاک ا کک عز اوب روا ایگ مناور رکے شی وف کر بساسب چ انچا سفری رس یک ا
 ےۓ ںویھتا ید ےک یرسانب گپ ےس تکالب اج کن ات حرطں ا ےگ ر کوہ باذ گول یفاب ای آتا تیل اس تہب یخ ان ادرک
 _ے اچ ھتادی ےگ رکن رو یادی پر ایکودارااک رک کر ویب از یھب

 ( لع یاو و) ےن ربا ایاواج ےک ےک ےن کج ےہ اتقول ری اسب ےن( لع یاو )یو رحب ےک تاو ا :گتج یک انوار اسب

 تام ک ا یریساسہ انچ گام در ےس یری اب ےن یا چاچ اھت راپ رک نیب ام اکن ا( ہلع یلاو)۔اھتاھکراھڑب ےھت اکی اترپ ںوربشےک
 رکے 7نا واایکب اھت اک نا ےن یئریس سب رواءےگاھب تارک ناباید یک باب سن بافت روت ار فی گی ئل ےک
 ظ مس زر ایگ ل تواب اہساو لاکا ایک یک ل ایپ ےس ییہ اچن انچ ۔یدرکع شا اس ایلام
 ےک ایا برنا دعب ےک ےنوہ ام یارک ن یک ا ےن ںولشرو زب ےک یر یساسب ہکک تل اہیب ہر اترا کن افت ھات
 ی 0 ۱۳ تمان ولف اوج دارا ےس درو کوک رب کا ےس یر اسب
 ام ےس ار ےک دو ےل ےک تی فرا اتفاق ایل کس رک راک ما نیر سلامت یوتاب
 ابار مر ان لاتس لیخ یاس کرمان اچ- ںی

 ےس تاس ےک کا جوک ول دیت برتن اہک داد خب روا ایک لچ ںکیاو ہت مکس ںیہ یت ےک افق فرط یکدادفب تال اراد :ماجاکلورریف
 رر الا ات درازب تایپ لر لا لا ۔ایلرکو 7 اکرم 7(0 )ی جے مار آند و یر یا
 ۔ کدے د نااماوگن روا یکرککا رک

 کیپ رغب ج ھات ایک ہد ذ ےس دص پ تضاد موگو ترواروزاکن ا ںی کر سک وارقب تالق اراووج ںی یکم تاک وار

 اف بتا کر غم السا لک اس فر ل ور لو متد يلرگق پوشک فدک اس اراک
 تاک 9 0 7 ایک لاطم اک أو یب کیا ےس تنطام ا یزو ۔ایگثڑب لصوح کںوجو یت یی

 اا واع تطاس مزو ےس لوم زال ےک تیل ارادرداایکب قاتت ےن ںویج وہ ایکو لپ ور لب تل اوروا_ کرک اروم اطمتنطاسل ام زو
 بازم ٹوک ےن ںوہنا باک لاطم ےس تفالخر ارد نیک ےن ںوہا ۓئوہ تاج فشار اے ےہ دے لونا نک
 ا ۔ یک ہو کک ی الک ع قرد وم وع کون یم وج فروا تف الخ اہ رد نیک ارا ۔اوھنچوکے ضقرواے لن لا کف یلخ تا د اب اوج
 ۔ی نہ ادیپ یزدان سی “رٹ رپ ۔ ے ایر کور صاماکتخاطل ارد ےن چرت توش تام

f.0بعضی لاک راج سی رکو بیک ج ےک ض  



 مد. ے۵ نورظنیرا
 ی اسب افق بان نم دادقب ےس فرط یکن اطلس لوط نا ریس اس ایکو دایت ےل ےک سرور ف مگ ی کر اسب... مک کد ار
 اکت نطلسلاریزو یب یا یک رہ اھت ن اکما کے نو پور ےک تساوی لا کیر تینا کس زو یک ت تالار اد
 اک( یز ےک یر ابھی نساا: یداگ گ آل یش ںورازاب۔ایل ٹولے ۔ادواایگأ گو رلااداوہ ا یم ڑلبودرگی الباکں وج خاک لینی چک
 ےھت آے تورش یک ارضا در عو شاڈولوکں ورفامم ےن ںویج وف ی رکی رتب کا یک وے ہا نیا ےن ںولاو مج ایل ٹول ھم
 ےک تظافج یکربسانب عناردود ےک تاعقاو نا ای روقتفمروجو 6غ س رارخب E 1 گن ربا رکاب مچ اکی رگ رات

 ےک رطح ا لا ]لس پور روم ناب رپ تنطلسلارمزو کک تںاہیباہ رار بھی یم یج تن الاراد

 اچ دا روب عی اکی رکات یا ن ر ی یو ایپ تروس نانی ییا آے سار ہاظب......:لام ف ٹول یک ںوا مروا ںوورک
 لم: اربن رخ لات نود یر 9

 | رووآب اپساد لای کس لا ایلر کرک ںی“ م ناور ب اکہ تیم نب ب لک ےس وم ےس کا ےک ےک رام ٹول یھپی اس
 یک اعراب رد اب گان مانکن او نکس یر دوارام ٹول ا۔ سفر زن گیران سا یا ات

 یس ری کت صواعو تنطاسے جو یکن نج ںیم بابسارواروماوو یی. ئگ وہ لب سٹ تلاح کیا سئوخرواماوق۔یجدہندع لوک
 ۔ےاج اج ٹن اشنو مان اکڑ! ےس یتس فی دعب ےک ںوفدنچ روا ںیم

 لرغ کلم اک اہ رقوم اکی ام اکی و نی السر ھوا ےس التب سیم ںویئاجی نرسید و یا ا یک نارودرواهرکر
 میت ارضا عقل آیا قامت درگ آلو اکر ت ارواب ل ےس وخر ککہ تاھا ہہوا
 الا یدعس اواو ا اوہ فرط یکن اودربہعق ےک رک اوز وزب یھبے ارواایلرکور صا اک (دابقشورز)لاقر اسیتس رک لوک کے

 و برق لودر حلقے متا تارا: یک کی رب ہعلقےن یکدعسر ےک :ےک میم ارباھتای کف ارکا ےس تعاطا کک یب لرخط ناطلس ےن یا تس

 ءالجروا۔ا اید وچ کف رکوہ ثا ناو یک ماوجو فارطار وا کہ رتا ےس وااو کات اپ ےن رگ ینا ہدایت اھک درشاٹواراوج

 تک لر نو

 مرا پک یر ان لی راوج و بر 1 +01 ۴-8 7 :ی اچ یزاوہا

 ئی ا لپ رهن سا نا لس ایا باقم ےک وم ودر فرخ ےس ےس ےس روا کت )کس ناچ ککے روا تو یورک
 راز زر ناتو ےک ہت و کا استوک( درب او )رایج ان با هلی لر ناله وج ےک لو رانا
 شیت زاها نر اا یو رکا اچ اچ اید م اخرج یو روا م رعووکں وسو ایک تس روتر اش اوہ ات یار ترک
 یک گار کز ور کس سوم رو تزعز اوہا لیا ٹنکا ۔ یل رص نادات ے زاوہا ل اروا ورک لوک یکے اے کشی راج ایکو

 بابا اک ویا ےک یری انب ےس نارد نک شیر ق توی ۲۳ کل ب ےک را :یگدیشکل یم یر یساسہ دوا ب ام تفالخ
 نفس کری اسب سا روطفتدادخب تفالق راوی کس تسووکس لر ناسا موبر عن رایت یل ٹول ورو
 ایپ کرے اکی راب اچ ال شش نما یتراوکد سون اروا مت انغلاواےن تنطلسلاریزوءاسورلا سرو ایکودارا اکے نرکرایفرگوکں وفود
 7 :ذیلخ کا ہیر اور ط لوہہنرضاح ںیم تال ارد طه رود نا دادب کاو ےک رک تپ اروا ایگ چ فرط کیک رج ہو یوم
 کے کرا وارک یک وخوای ل ل طے دعاس ہو کل ورکر و بش روا یورک ب روا فوت کت فاظراب رد مادخروا تنطاسلا

 خان ر یا یک لاکا یر... پس نادر یاب لاک نر اج )ہک: ےس ناود رجب ۳۹۳ص ٣خ یم اک نودلغ ئا اپ ےراہ.. *
 ۔ے نابل ٣۹٥ ع شش نودلخ نہا"



 مور... مت ۷2 ۱ نورظن را

 ۔ےہ ایوب ےئل

 بمن ںی یت لعبت ناہلک نہ مت اتخلاوبا تقو یا ےپ ابنا ۔ گرا نی راپاےکرکتارآ یش غ مم مہا ذ i ةع کراتا

 ٹولرکل وھی ہوکر شزواءایلرکرا نر ین نرم پلاک ماد تا وار راک

 راہااکیریساسب ےن یش کن ۔ یشافسذ_ ترم را ایکو دارااکے ید یکوسےکارکر یش م اتخلا رای 1ل با ودارخب تفالقارادرک
 1 سبیل م تخلل ےس یراق یکی اا ےک ساات اب ھتا سی ہرصاحعےک

 رعب ےہ ایا کب وش فرط کاب ےل ا ۔اھ الخ اکر ت کیا اس( بسر شکیل راف )سب یر... یر کوک
 ارش تصرف کلا لمینت اکب روا یانو رم تادا اےک یئادواایگوہ لاش مم لوموان ےک ہلودلادع نی ہلودلااب

 یر خان ادد نب یل قروا ناو ودر کا« مترو رس سکس تنم کاک امرا کی ایک کس یم تمذغ یکم لا کمر
 ۔ایگالچ اساو یب تصدخ یکم جر لا کمر یساسب دعب ےک سا ےھت عش ےک تو لےک کیب لرخطناطلس لوفددی ا اھتایکل ےب ےس دادفب

 رسولا زو ےک کر اہ نارود کا ی عیب زورب زور یگدیشکی کل مرا کریس اسب لار. ۔یتاچان ںیم کرا نروار اسب

 بس رکا ن کروا فورم اب ادب یی کتا اک ں وو نار یخ یک ا ےن اسورلا شر ۔یکہناور تار ےک راہ دد با رش رن یکے ینا لارمن

 ارد هدایت دکل ۶ر اسب ےس کا ۔ اید کیی کب ارش ر کز وھی زوور یک ےس شئاسروا بیغت کل ا ےن نا اتچ :

 امان ےک ضال اروا مزال کت طاح ے سایت کی اسیم لا ہا ہک 0اد کفن ہفینع اہتف۔اگنام یے نیم ے ابق ےن ا
 رد قاب دعوای گدیشک۔اہدےد ماک اکا سسر ےنوس ےندقاو او ےہ ایک ل وص نادات نا ےہ ایک ل اض تا ےن ںوگولانج اھت

 ےن ںوکل نا دراھپاوکن ا ےناسورلا سیر ات پرکن اید ےک کراس روا نگر وچ ..:گر روا ریس اسب
 ورا ار ینگ دید تزاجاےہا* یا تاپا کتل وارا ا ےکرک شیٹ ںی تفرش کر سا
 یر متین یر یکی داری ساک گند ود ایک یا اپ کا رپ اد ایل ٹول ےس ا شیر مد یب یئڈوھجٹےن

 رکھا کک ےس کاایک مالو کک ےک نی ہضیلخ ابدال ےہ ےس ےن کپ قارعروادارخاوک روا ےس یر گز اہ زاس ےس (رصمیلاو)

 کک انچ ۔ےہ یر گاہ زاس ےس یولع نت ذیلخروا ےہ یکت شلاخ کت فالف ےس کاب وراٹہار ولے تفالخراب دو ےرامہوکی یر بیساسب کاج یھت

 02 لرخطن اطلس رپ قارعتاعقاو یم )ای درکو قام س تفالخر اب ردوکییریساسب ےن میلا
 (ممرمم)۔ےت ےسیوآبابساےک

 ںیئاو ار کوم بایماکے س ل روا یکی وف ےک ےک دای رپ مدددالب ےن کیب شرط :تشلاخم یک یب لرغط یکں کت

 رلور نو ناوروا ا یی رق ور روکے و ےک ر رقم تی نادم شوج مرا کام تا فسا اروا ۳

 از م ز یھب اک ٹیمےس ولعت رلود والت ےک یا دادا اک ن رکا ی یر ھمذ ماشروا ےک ن رک دارا لا نا کوچ کا 21

 كالا ا لوم یل لف روش ںی وف یک دای زاب ےن ںوشا یوا سواری کت نوم روہ شر کرک رکرایت ہر یخو ار اهر کت

 افتکا رپ یا ےن وک! “ےہ ارفع ورخ ےل ےک ےب اقم ےس کیب لرخطحتاسےرامج پآ کت ساوخرد ےس ب آم تارا سی قت الخ

 ساره ای پن اولع ک یب لرخط ک تم ت قو یا ۔ے د لاڈ ےج سی ندیم کیا اب ےک دادفب دوا ےس آکے وادب کوہ غم کم ایکس ین
 ناروے ایگ آے طساو مینر لا کلم سش تا۔یٹدانب مکا وار فرم وایرلس ارس ناسا و

 ایل ار ےک( لع لا )قوی ن ےہ کشر لارو ےک گھٹ یاسین اعم نی



 ورم مرم ٦ےک ۱ نورظیا را

 روااھتایکرامظا اکی زادرب ںام رو تع اطا یٹپا نیم سش ایکرتاور سیٹ تمدخ یک یلخم ا تیودف ےن کیب یگ زرفط ....:لیرارنب کی ل خط

 روا درک باو ی طخ وو ےک اوج ےک فسا سلوک کت فرا پا کے آل نج ےس ناسحاروا کولس نص یھوکں کز

 ۔ایکش ارعا اےس ید با وج اک سا ےن ہفیلخر دے دتاجا یک 2 افورواہلب اتم ےس کی لرغط یش گپ کد تہاوخرو ےرڈیلخغ

 مسی اي رد لک سان ا دید یی تپ ےک فیل لصیفاکل قاپ نا ےن اش لاج سا ایک نوع ےن ملک
 اکت عاطاراہکظا یم تصدش یکک یب لرغلروا ںیماج م تالف ےس مرکز وچوں وم پا لی وف کرت کے تنو تح” ابا رفرواص

 یر عابد اکے خمس بل رخ وز حبس ايم رول ناطے م ا چاچ ید قی ان تیددذ

 ن اعا ابق فاضف ںیم سجی میر ور تامل و تا کوب اد یم وادقب تذ الف اراد ےس فیلخ ےن کیب

 مت ابو پرو یردنکر فو لا تنطاسلارمزو رکن کپ ےن کیپ لر لکل ےن رکل اتنا ےھت ررڈناکےک مت لا کلم ےس تہب روا تلوو

 ( یوم یاو )رتب ایک ق سش سا باب روا الو شہ ادب تال اراد کیپ رفعت رز دود ےک ناضمرداہ بجو ارعا ید

 -اگ کل وج تعاطا کت وک ی لر ےس سا ا ےن ا ۔ایگ آں اپ ےک کیب لرغطرکن یرنیپ یھب

 ٠ ےک ےک کرادی خ یک دری کتی مور یار کاکا ر حب ےک ےن وہ لقد ےک کیپ لرخط لیوادفب ... مانا اک ںی راہ ات ںی وارخب

 دید تاج یکے اے تاک کیب لرغط ےن میجر لا کما هان مایا یم شے روپ ےس لایک لک شام

۰ 

 - یکتا قبسان مان گن یا تور ازآن لود عمرش ام نہ

 کک کم کی لرغط وب 2-این پا شی کالا را تاک ںیل رات ات سر ارغب

 ے ڈیم اقر کا ج یم تشالخ ے ار یت سا مهد کرم شاد نر 1رظ ےک ےرطخ سا نیششیشاھروارڈیاکےک ناروا مترا

 تال ےک ءاناغ ےگ ےل ٹول یک یکم مرکرازاپاک راتو روا گن 0 2 لر ےگ وہ .

ر حات اباق اکے س لاخ ا ےن ںووتشاپ ےک داریقب راک وررش طظوفتے کر واراب تولسا یگرفاصرزوا
 رر ردا اکے اچ ایک ا 

 ہلکے اوا یو کادر خب کر ارواب ٹوک نر ایل ٹول ےن ںی رات اتے ےھت ےئئالاھا ںیک بابساو ابا نجف ےس

 ناکرور سیٹ وفتےک غررک

 , اروا کرہ ان یک ان ین اےس سرو ید مافی الا یک قاو سا ےن کی لرخط وے سود ےک سا... :یرافرگا 0 مرا کل

 یا یک اتا ےۓ تاج وہرضاح شراب رد یتش روتا ےک ورڈ اکیا مر لا کک کک اولھ روا یک و فرط کک او ششم

 اکی رضاح سیم تمدغ یکک یب لرخط کن ورنامکےک ساروام لا کل ےن رغیلخ انچ ۔اگۓاجایدرارق مزار ۓاج یھج تارپ ےس عقاو

 دادس ف یکفیلخر مکے ک ساروا ملا کک انچ ۔اہیکحتار ےک نا ئل ےک تأرب دوا شئافس ںیوگول ناک صادر

 بک لات اد گناه ے ںی لر اکو متر کرد درام ماد

 ایا درر لا

 ماہ کا ایکو متان کوک کیی ن ےس کرار کیک ا ۔ایآ یم وقب لار ٹچ ےک تموککیکم جلا ککہنق اد ہی اخ کت 7

 لرخٹ۔ کوا رکا سی ہیش ےک لن جرزب کوہ نا ی ےس یا ایگ یل ٹول یک ب اسا لام اکب رعر وا( لسوم یلو) شیر ق ںیم

 یھی در ضو اوم اک ا اھت یگ وا پاپ و لا تب روا یک اتع خاف تحظر و لیوا شرق سا وتی عاطل یک اوا



 مدرج رل ٦۸ : نورظم رات
 ری ےگ یا کج لیدی را اپ ےراہتی گراد مذکر یم کای رک دک یی دا ات ایلر کر ارقر کھ تاس ےک مرک
 یم لیک می ےل کن 3کم جلا کت دداای درک روک وگولدنچ رپ مکا ےن کین غلط انچ اگل ودوھچسادفپ تاج اراد
 37 لرقط ںیم لمس یبا یاد داخ کیا ےس یک ایگ ال یاب لس یر اور کیے سا نانانچ اہ چپ وہ اج ںاہج ےن ےک

 یگالچ بیکری اسب انچ ۔اید معاکے ید لعن ےک یر یس اسب ےسدرھٹ کلا نود لو لارو روا ایل رک رض بای او ام که لاک
 _ایگوہرادرجنام راک او ااھھکمان تیودف ئل ےک تعاط ار اہکنا یم تصدفخ یک( ضم یلاو )ولی نت روا
 یر جات وادب فارطاےراسایاوعڑ یخ اک سا ےک ی لر و لورم سا سیو :ی ےک یگدادفب لا

 لس لول دات ناوگادخب توا ںیم اور م م وادق قرش کک لے تیر کک داد یر )ی مزایای الت
 هر او جوت فر طی ےک ےس الع کی لرخطعب ےک ےن رک رض رپ دادی ۔ایدرکن شؤالجوکں ودنشا رک کس لا روا( ی درک ن اید کٹ وا
 ےب وصاک اروا ںی الکل نم لا ما قد تمزاجا لپ بلخ کمان ےک سا یم زاوہا فرصروا دو سرا ین کز اوہاروا
 ت مکے ساک ایچ انچا اص مگر اکت کما مک 9 مولا نم ریخ ةودصل اش ر ناار رک ایت
 1 رج یکم تطاس وکم راک کا ےس تو یکایک آی تبوک مق لرفغ شویم لا یا

 رک ی این السد مو نوک یارو
 ۔ءآشب نم هیتوی هلل كلملاو۔ و٢ تعسر

 0 وو نار کے نات روا ناچ ےب
 روج یک یماکن ادن ام ےک لی اس رودان ںیم ںورادرس یھی ےک شورطا ںیم ز رک ب فنی دا مج

 ٣ت ایپ یہ لصام تنطلسو تمولعکں وبولع ےس عو یک سن ےھت الاس یب ےک ںی ولا ےس سہ ناا۔یھکتلاح کیا کب م نا ےس
 ئی ےب رام تعطلسو تمل م اےک ںورادرم ےک ںاانچ یئوہ تن تقو ےک ےن دوادوب میک ہیس ایک تلود تموکی کد لوا یک اروا شرطا
 نام روال اف ار۶ نات رک اجر «ناهفسا«س رم انچ ۔ئگ لیں یم فارطاےک کک اش لاردا بلف کت طاس و تموکک دا
 یک لو ھا ی داپ عدس نر تماشا کت آےک تول ود ےن او اوت قو فیلخ ےن واو ایکو ضو ان وان
 ےڑب ےڑب روا کے ساکت واک یک ا دتر دف یک ار زیست ۵ م وکر سک یئاھپ ےنہا ےن سان یکم ی تموم رک واد مو
 یک اوج وں وملف یک ت۔اگل ےنوہ دامش اک ا لی ںوہاشداپ ناشلا می ایکو سی اتر  ےرروا ناہفصضا ہد دوا ےگ 7س یف ےک سا ےبوص
 سا عوف کل ا بت افرا ها شوی )مرا کرک بس نان چای گرانت جک لاک دلت تسدغ
 ایا رادرسانپ کادر سره لب لک ےس کاپ ےک رکو یاب ےک
 ت اتما یہ اص واایشکم ایپ اکتحاطا یبا سم نام رک اپ ےک یلاکن یب ناکام دعب ےک ی رپ توک ت۶س رکو: روا نکا
 نا لس رک ساک. چسب کن نکا کس لا ادا اب تب
 رقم بتاوتےک ناکام وکی ید ا لا یاس جیب کیا ایگوہ لوگ کی ریو ایکو ناور فرط یک ن اخماد ےس
 گلو ۔ے ر تسلوکں وگول ن اے ریا حتی کوہ ارل یوم ین کل وجود چاق یا تل یکن اکا ری ظن با یورک
 _ ںی ےک ےک لیپ ےس کا تاعتاوہ کا ےہ یک ۲ست ےک ناکام روڈ گا کت موکت یک س اروا ست دارای

 ۳۹ ۵ن یک را بس 9 0 0ےس ےرکذاضااک لعارخ یف یم ناذ: کر جٹ ےھت عیش رک اہ ناور کاج...



 مر ملم _ ے۹ نورلغناّچراج

 ے وک یمرخ لاس یا کہ کک اہ اہ دار شا یو دوا اڑ مدق ب اج یکن اج ج ےن رگ تدعب ےک سا ...:ہضیق رب ےر اکر یس

 نا شوی ۵ ات لر قر اہ ج ےن یکایک عت کن اک ام ےس ایک مرکل
 یکن اح ام مون یا ےن ری وردا کا تس ر ںی روا ایگ چ ناتسرطرکوہ نان پ ناکام ۔ایلرک دعب ےک: رصامیے کس ںونددنچزوااب درکلھج

 ا ۔ایگوہ ٹئاقرب روز ےک تاطروااب درک ھترپ ناہفصار کوم ت می قکع وم ےن ہلودللا نر را یکہ اور وکے رک نج ےس حا کد

 دن رک یار ھے را کم اھجر یکم وا یک درس یک وقالعےک ناسارخ یلاردار لو دل نر ےہ یلایماک

 داھ یاب ےک روا ےک یاس ناسا اد خالي ناہفصا ےن رلودلا نگر بج .:ہض رپ ناتسرط اکر سش
 سکی شون ید بیفتد رکن ات لا لود نا تو سا های خام( لاو

 سما بترم لات له کس ار لمس ماکت ارگ مولع ام یک اذن ایکوہ بایصاکس ی مہ لا خ ات یارک
 یکی اوال ورلا نکا ای ا کک یونگ نا ادارا ےس ناکا روا گن هاتماس یک و ایکو اور فر یک ےس

 ریس ںیم سج یئوہ یئاڑل یکن اس وا۔یئوہ گنج شئداب ؟قاعسا ماقم ری انچ ید جک توس درب کت یھب سایر
 اڈنج اک ایم اکی پا رپ ےر ےن انب نئا ییا ۔ایارام سج راذراکن ازم ناکام ایکو ٹپ روا واح ےب اروا ایک ل ناتسربطرکا کت سل

 لر کنار روا نر عر نیوز مار ناھتز۔اید اکہ ڑ فرطعیکں دریشےک لبتوکں وج وف یاد دعب ۔ایدرکبصن

 نادم ناکام بج اچ روا کرج تاب ۔اھتیئاھبدزاچ اک ن اکا ناز نب نج ضف كاج اکن لازریٹ نک نیت

 نک چیک انکے سرکل وت تع اطا باا ےک ناز نم نفس یر نر یر ار شبا

 ناباروری اسارت نمناک نذری و ایکب وفرط کر کوو کے ناکا ددااید ب اوج م یا نارق ب ٠
 هست کف تاک ها کلاس کرکره شا 9

 ناز یت نک نس ایکو ہمت اخاکورصاھیوا کت ہی انچ ۔ای دید تار وطپوک لس 2 نانیمطاروا کر کل وق تحعاطا یکں ونارر یلام اس
 یارو ا درک را ہن ات نصب روت روم یکبار لود سوت هک آں لو اسارش ات ا گی اروا

 ۔ایل ناچ ںامسارخ لار وجہ نی یارب اوک ار وااٹولف رط یکن اج ےک کرک اپ ےک ساوجوک یگ ناروا یکرام ٹول یم ںوقتالعےس

 _ایگ ا کس یی نے ک ت الام ےک ناکا ایج ورکر ی تواب م ککے ناتا لیا ای مورک اج جد اشیمن ےن رو نیا میئاربا

 ھج ھتاس ےک لا ےن ناز رت نب نوا ای آش یاد بخاج یکن اسارخ ییا بج ....:ع ایسا اکیىول نئادوا ضق ہرابود کک یکم رب ےر

 نب نس یخ ور ایکر یف ےک رمکت نام یکر روا اڑ مہ فرط یکے ر ےن ریش هک هجرت رک

 کل ودر یاد اپ الماس لار کت او طخ ے ناز

 لو نام نسل ۳3 رک ویک یک ال یک رپ ےس روک نت دما نر ےک کا ات :تسلقوکر کم

 نئے نیاز ںا۔یدے د تسقوکر یکسر کزئوا یدرکیئاھڑج رب ےر ےک کت سار ښا ی سرد لر و

 ایکو با نہ کت موکل ولا نر راد لر فی نمد ملا نرم

 نام ارس مهم اچ دید تسلیم ناو کاو فرط کن اتر ہیر کام کت ساک یک ....:رارف اکر کو

 مه وج للم ےک رکی باکو طخ ےس لو دلا نکا ےن ناز ریت نب ن یارک قفا تس اراک



 مومل Ae ١ نوری
 روم یوم کجا سرا ده نان رد مادی ناسا بت دید تر یمن تاک ناز جت
 نایاب سگ ها کتی یکے ن کد دم کر یو یک نام ارق یادت کب یوا درک
 - _ایگوہ لٹیلاقدوفرو ابد لا ےس ناج ھرگز اتا ےن ےک رک سون از یق نب نیت یم نار لوفو ناس یکن اودوکے رک
 ںی ورداایگالچ ے د کاپ ےک وہ نہلو دلا نگر کاک ت سکے یکم ناز بن .. قم ناتوان اتسرطاکورلانکر
 نر ایگ بک کت سر آب ہلباقمر کف یوھتم لگو دیک مپ لات میک ےن ہلودلا نگر م ا ایگ ڈی مات
 کہ ناچ ج ےک رک صصاح نوا یب کل وقت تععاطا ےن ورا یکے اھ ڑب مدق فرط یکن اج ج ےک رک رپ ناتسرط ےن ہلودلا

 ی چو سر سرت اونا نیس فر پال دلا نک اد رکا ےک ودل ۱
 لا نگر ۔ایکت ساوخرد دار ےس نئاماس نرو مارا ی پن اج جر کا کت سل یک ۔...نیکاق نب روصنمروا میک

 ےک ترم فروتن در مد اما فک لم وک ناسارخ یلو) نین ق نج روصضم عروس ناتساد یکں وتداز
 ںیم ون ریما ےن رکو ےل لا ۔اھت اترک2 رب اک یکرادرہای اس ےک ری روش گچ اور ےنرک نج ےرلودلا کرتا ےک رکو
 لول نگر اپ تساوی ات لب کچ کل ا ےن فرمان انچ یکدرکت یاکش یکل ا لم تمد یکن اماس
 3 کي واک یک یک رے ہلودلا نشر ےن ںوکول ارتب ومد بیضی اک نک یکوہ نج ےس

 ۰ گامب فرط یکی ئافساووروا کوہ تسکشوکر کش ۔اڑپ ٹول فرط یک یکم ؛لودلا نگر دعب ےک سا... ٹچ پ ناتسربطاکلددللا نر
 نر ایگ تن اج ہجر کوہ ناپ را لا کت سو ی ارايه اسیر رپ نات رہتے ہللا نار رع یگ
 ایکو ی سارداایگالچ ککل یش یم الم وج کیا ونا اتتاپ رکو ی یم ناجرج بج رواایکب اھت ےنہلودلا
 نبی سيم قاضی قشر اینک س ایلا نب یو اوا نام کے س یی واک ب: :ترموکک و لوس افو یک رکو

 ممکن يا کا کت اک یک وا وت ای کیہ دب وخ ایگ اراقب لب تمدخ یک [
 یورو مامان با ذرت ام رکن اجرا اساس یزد اد خیال کد الو
 لار راد لات نر مے ماہ لودلا نکر اید ےس کھیپ ےس یم یا یک کم وکن اسارخ
 نارھداایاھڑب مدق فرطا کن اسارشرکاپ لات نریم ےن لولا نک ایک وکف رط یک ےس نام اغ ےس مغو نکالا یے ایلام دد ییا
 کیا نارود یا چیک وساج ےئل ےک ےن کت فای رد تل کس لول نکنم کر ری کے رو یر بنک اوکں وگول
 رکو ناو صید پا سوپ درخت نایک ماست یا کس ترا رکو نر
 نرخ انچ ٹرک ےک کب اکو اخ ےس ہلودلا نگر ےن یا ۔اتم نار کال وسایلی راس ترم کس لاک
 -یددرب روا لا ورا

 ےۓاج ایکر کن ھتاس ےک تیعوصحت اکس اوہ سینا ماں ایام یوکس تم واک رود ےک لو. .:تمولعیکں لات و یں وتا
 ۔ ایک ل اتتا وی٣ ۹ں اہ ج ےک رک موت لام تام ےس یا

 سی ناس وج ار مرکز وچ اڑ ٹو بی نوت اقا شوک پک مملو قلا ار. رکو نب وبات
 رات گوکں ورادرص ناروا ایگ نا ۴ کک وکی انان ےک سا اھٹاپ راپ شور نیم تلافکی کا ا ےنپا
 شریک اتم کس اے یشوج تیار کن رخ یکدم آی کا ےن ںویت وف ایگ پیو اق نارود نا۔اھت فرط یک یوباق ن الیماکل د ےک نج ایلرک
 درول نماند( رار رم ۲٣۷۹ سد ع لئ اجرا )ںیھگید ےہ ں سیال گلاب...



 مور ملم N O نودلغن بارا

 روا نا ج ایل ےس ںی تلافک ین اوکے ٹک ےنپا ےن ںی ارم گہ رارفدو ےھت ید 1جج ےک یا: ان ۔اید الد پرش ےک کم یت راو رم اتیا وک

 - 6 رک موکل لشضق اتمی ناترط

 رہع انی کل دلا ےب ےچا تقو ےک تافوروا لاپ تاند شوی اے لہرا نکہ ہت لاتر ناچ ج اکل ورلارضع

 وکلودلارپ وم ےس ےس رسی اب نارھخاکں وبوصےک لترا نادیہ کل ولار یس ےس ر مود یکدرپپ ےک لا تموکح یک ورک کک ام مادا یاب

 ایکو م اقرب دادب تموکرک اخ ناریمود اھت مدار خب تفل اراد ںونر نالو دلازح نی ایت کتان نمونه

 اپ ےک لر وند دلار کشور ددا اب ےپا ےن ہلودلادضعح حب ےک سیہ. :ہلقپ ہلود لار اکل ور لاذضع

 بت یر ران بر ما کیک هد اب اپ کوبا در لس ہلودماد ضر واایگکگ اپ ناج ج

 لابا تہب یھت ےک اودی اھ اچ رپ وبا ےک کب مورات ںی ن تکا چی ھر سش ناسارخوکلوددلادیوم یاب بسا ےن لو دلار

 الملل اروا کی تپ ناج 2 ےن لود لازح س ے٣ا چ انچ دایک تاور دام کا سرت

 شتاب اصن تو سا ناسارکد لابی مرداد را ....: گچ گرو ریو روا لول 9
 دادی کے اتم ےک لور لاری وم کل ودلار روا رو نقوش ملات ان اہ انے فرط یک دن قادر

 داغی ناچ ج تا ےک ر کب کیا ےس تچ انچذد الو کم او عکس یو وات لو ریل ترک نا مت روا یکتا ک

 ے شا ناف )۔یلرکز اے فا فا تورص م بج لولا یوم یکم کک ت لام اکل وروصخ ب ر ےک ہر ایک ییہ ووا یک

 ںیم رل تاتو كجا اپلرکو عو روارارقا ںی جال کر زو لا ےن نل ان ءایلاطوک ا ان ےک ر کت بات اخر( منا لار

 نادیمزحتاس ےک رکا سا ۔ایکہ محرم یںورصاومرکل اگے ناچ رب ےن ہلودلادی وم یب اطم ےک دادرار قل ا ۔اگں ود ڑو نوک روم ہا

 ے گا ا ین هدر ا زر ظن تروص یک ایماکب ج۔ےہر ےتڑل کک د یک ڑ وخت ودار روا ایا اب ےس کج

 . -ایکگ کن اسارخ بق اھت اک وگول نا ےن ہلودملادب وم ےئوہ

 ماند مطب شا افشار ون منجی رک اوا یک داسا مزو رحب ےک ا ..ضقاکل و ملا ناچ ج

 در متکی ای 1 متد اکت دمی ارحب ےک یا گچ فی شا٣ ےن ہلودلادیوم لہ ےب ۔ایارکب اط تنطاروم ا

 Kf اک تک نج تبوف ایکو اڑ مر وک ناروا شاحدحب ےک لا ۔ایلر کرب ناجرج ےن لولا وا کہ مات ی ںی رن ںیہ

 لعل ارور د نکی وے کک یار ررثو تزع یک آرواایکل ابقتتا ےک و[ ید هلو دلار لاهچ انا اجرا اھکت سلفی شا

 . ایگ کیش کے تالا ےک ناکا ج کو
 ںی ضواد ےک واسوا ارح نا 5یک ت غارق ےس ںویتاڑروا یارک پے ردا ن اتری ناچ ج ےن ولار چ قرب نار

 دابئ نم بحاص تنطلسلارمزو سارا اي اراک س دوکں باقر ناتسر روا ناچ ھہاھتایک متاسس ےک سا ےن سیاق یرود ےک یکے روا یی

 ردا یک وک ا نام سونج انا مک ایگ لچ ناچ زج سوا ےن سا ۔یکہن تقفاوم ےس ےت ار سا ےن تنطاسلایزورگنمایکم روم سپاس

 ۰ ۔ایگوہ ضرب ںوقالع نااکن یسک ومت لسا یا کوک یخ م نکے اما

 رک رکی دع ےس وبات ال ہفت ےہا تم یکن اسارخ ےن نشھنک بج .: یا و یک و اب فر یکن اتر بطوا نا رج
 یک ا سوپر ںی ورد ایک غ ںی ی آن تہ وفد عو ایا جبار کم اگ واھٹنرھچپ رپ یسرکی کت رصوکحی کن اتسرطروا ناجج ںیہن یم

 ےک ارش لے عوف کیا روا ناب دا - هاب ےک یا رارہھت مم ناسارخ کنی ۸ ںی ا. یئوہ تافو

 ے گج ناریم نوک م چ انچ کار آکر حدا ی آب دبات ےکر کا واں کوج گہ( ںوماباکلودلارچم )ناب فرم نج تر ںاوہہناور ےئل ےک



 ا و ےک حر س سب مور. AF نورظی ترا
 مانے لاری رضا دچک ئا ارگ رپ ساکت مک باحال رواج اکی یم اکر ران ش لت ےن دید کام
 اہ ایر تی ےن ایکس اھت ف رط یکں و اق ن ایم یداکل ا ۔اھت اتج بت ان اکدیعس نیا سش تافاضم ےک ۵ ےداریتسا کر یقاھنا۔ا ایگاھڑپ ہبطخ
 اه خام: لیوباقےک کہ قرب آرا یدک کوک کلو دلا چ ےس لاپ راوی و اوت تادرس وف ضر کم آہ نو مت
 ۔یدرخ یی وخ ساوا ول اقروا

 اور نر تس ولایت بافتن یک یی طه نا کن -. :رضفاکل باقری اجے
 ےک لات ها تشلا اوان ا جر یت سک ن دیغس نیا۔ایگالچ فرطیکن اجر جرکن مٹر ید ہصصا۔ایوہ

 ای گو یر دیبا شامخا وا نکنه اہ ے7 اد اپ لت -
 « ںیہ وف یکے ر دعب ےک یا وہم لقا یم ناجرجۃھتاسےک یب یماکس شہ س۸۸ نابعشوامءلیواق یلاعما سش یط ا ای اب باک
 رتساوف ان دارو '_ایگوہ یی فور یب ےس تدش گشاد 7ام ارد ارام ںیم سر نار

 کپ ورگک یا ےک لورٹنامکےک نا ۔یٌد تسلوکن ا کلیم ناریغرواایکب قاتتاکن ا ےن لی اقر دا ۔ایدرک قدر« شتر ِ
 ۔ایگ آسیہ ضق ےک لا ہقالعاک کیا آ سا ے اہ ج ر ای رگ

 جے لولا روا بایساو لای یا ا ایگرجپ غامداک دہبصا ےس ںویبایماکل کم نا ست :لولافروا نایززم

 سارا لوس ٢ ہصار کے ن سی ےفےس ےراب ںومام کلام نابزرم اد رکن العااکتہاشداب قبا ےن لاء ایگوہددرخاھت اپ ےک سا
 لو لا ناب متر ۔ایگایلرکر بر گے اروا لو + تسکقوکد ہصصاراکرخ ٣ وب یئاڑلیکن اسھگس یم ںوفوداوہ ہناور ےل ےک ےنال سی شیوہ .

 غم یاران اکتیو وباقٰلاعلا س۲م لت الب دعب ےک ےناپ رپ دہصا ےل سا یاس لپ ترفنوا یکیشکےس
 سا خان ید تست ناو ون ےنپا ےن الو اق۔ وہ لے نات ناب تک لب رنو نقد اسب
 اچ یوم شش ات ناس ارن د بدو ایگ آنامز ہو کا ایرک ومروان

 یر ک ےس سا ےک رکر اہ ااکییادرابرفد تعاطاروا جی ایا

 ا تسلیت ساکن رت شا زکورفہاھتودایز سی عا ا۶ صحخ اھت نانا اناو بادو بحر تیاہن لون ا اعم ضش :لدزحم ایک لول
 رب یورک یارک آگ نت ےن ںوگول ناہکلای کم کک م سا فوخ اک وگول نا ہنفر تفر سر سرد تم لارشییپ تاود نایعاےک سا
 ے اور ےن سا وہ شک و قر گے فرط کف ےل ےک ےن رکر ار کک وبا سوک ن اعات جن یل یس تقو سا سیاق. رکی افا
 و رچونم)ل ےن ےک اےک رکن العا اکی درعم یک وبات روا ےک 7 ںچئاڈ ناچرج را ایل ٹول ایپ ھم وج ھوا وا ےن تاود نایععا۔ئلارکر

 لا ےن ن وف یرامس۔ایگ ئل یم تاک تاب ریل ترمه یس یہی کے لاش سا اٹ اک ول اھ لاج ےہ نات
 ایک اقارب تعاطا یک اے درک ل ورح اپ بچ ا٢ هکر

 دو طیف تماخب کر ات نا لر یا ماسب کل گنے اق: وار جا ایلرکل واک رش سا ےن سا چ لنا کلات
 فر مس رپ ونم نیایکروھجرپ ےل ھتاس ےنپا یو چ نمزداالرک نر لا نی ڈاک ات اج
 تزاما کم تست چو سا دلت تل تملک ایم پر طختس تام و ناو وبات ۳3
 نکس نر ویگن ایکس ؟باوج را ٠ تزاجا کل ےک وبا سرچ نوا کن تعاقپ لافس لدزاد مضر سد
 یک اہ کیجے اکو اد ۔ایگرم ےتالچ ےتالچ اپر پکے تدش یک درس لیوا بی رس رات اے رپ ےک سا سفر

 روا فل اچ ۔ایگہنادرما تی ددف ےن وبا

 -۵۳ل اد لنک راج ید ۔ے “را دل ای ..٭



 . موورصح مترو AF نورظنیرات

 تسدا ز یا یاب یخ کم نکس یار ورد یکی ب نار کر چ و ایک کاب ےہ مکس ولات ےس ےہ ر کل ا دوا روا توک
 ںیم یھ انک شوکک ول یاب یورک ف ےس یک اکے سج ناوک وس تہب چ انچ ۔اگل ےنرکں یر یب یکم ئاصق ےس ںوکناق ےک پاپ هد
 ۳ جگہ شپ ور

 ے درک ن اطا یلرک تپ ےس ےک کر قرار ےن بججاع ےک دومگن اطلس بج ....:تمولع یک ں اور یش و تافد یک چونم
 ناور ںیم تمرض کووم ن اطلس ےھت اہ ےک مان تیبودف رانی دول را ایک اب ہک وج نار لات نج چو فر یکن اج ج
 لاتا سی مما چوم دعب ےک سیا لر کل وق اورو کی اے روم ن اطلس يک نش حاق درو اجرا کا ا

 ۔ےئ درک مانی دال اپ ےک دب ےک را دوام را روا اھکر لاس کیٹ ام یا ےس دوم ن اطلس انب نار کک ں ادر یش اٹ اک اک یکی اروا ایک
 ناتو نا وب ۳۶ ( اب اکد وک )دوج حب ےک دون اطلس۔ایگاھڑپ کک نیمر آدودح سی لیشدالب ہبطخ کمان ےک دون لاطلس انچ
 (هدهوشءاقباو) ین لایک دار ررع لا ناتنو مان اک تنطلسو موکت یک ل وب اقوم ےس ی اروا ایکو ات

 تالاح ےک یھٹدرضاسم نار نایاب روا
 وا ں وند نا ےک م لع اقرب ںوہ وص ےک یم السا کک ردا ےک لک یم ںوکگم امت ںرط کب السمواوتروب کل ور توں

 ےن سیال یواس نوراپ دوا بہ ذملا یت راخن* میئر اھت ادراک عامل یپا نب فسیب ہکوج اھت سیم ضبف ےک یگدرکم یا ربا نب مرہ نایاب رذ آ
 نیک ی لک اے یجب کس تر کے ںودرکروا ایک ا ب نایاب رڈ اا ایگ اراب یوا نورا بج ۔اھتم الغ( ایک وپ کک

 تیم تو مایل ھکد یم تمدخ یٹپا ےسا ےن عامل لا نیا فسق اینپ وکروعش ن کب ج کپ او ٹن لی نایاب رذ آے ن مت ءاوہادیپ مڑ ےہ
 ۔ےتررکر وراپ زیر کاک سایر ب اقای دعا کس نرم ےک ناسا یا نکئا فسی ہا ایکو مر مایا ںیم روما یک ایس تفر تفر الو

 رپ سبوس لب یر قر ےر ےن ریکحش روا امر ق ے ےک یگ ےس ں مامد بج چ: لج یک مروا یر
 تم نی نادر ٹو مسا ےل ےک ضیق رب نایاب رذ دوا یک ہارف مک ےک حب ت الآ ل ےن ی رک ایکو بات تی یا
 مات ناجا ذآ ےس یر کروا یک امہ ےس رازراکن ادیرمرکاھکت سلم تر یئوہ گن سٹ نادیم کیباےک نایاب رذ آب آپ ہلباقترکاپ رم
 تباکو طخ ےس نا ےن یکرکلشہچن انچ گل کل نب ہنس طاق اد مزت تان ےن تورا لیگ قاب لتدرا فرص ایلرکر یت ی ںوہوص
 ۳ نویی لورا لم نیکه دعوا دن را ساک کی راد تع اطاء یک ور

 ورا ایل اتر کتیا تورا ایلرکور صاھرد ایپ لیدرا ےک رکتسار ]ساز صفت لای رگ ور 3

 ندهد اھت روس ارض رکایکوہ شاقرواایکس ھم دال ویگن سبک کاپ کودک دایر مش ن اردد

 رگ تردد بدو دکتر دا لار وب ےک ںونددنچچ ۔اھت اتاچ ۲ رکے ا نوم ترار یکے روات اتر م لورا ںیم
 ایرو رص ماگ درا لٹئاو راہود ےنایک کشی مان ےک وہ فرقے س یر اورام رف تع اطا یک اروا ی درک رانا

 کیر یخ لورم رکج ےس یر کک ےن تورا یب ..: تست یک
 تم لا گپ رکا کت سش واک ال: باج یک یئا نیک ر ود یر ےک ےس یر یک درا لبا ےس ردنا۔یئد رٹ یاس
 روا اول کل کا کس ا ےن دہصا ۔یگاب دد ےس رلود ب دہبصا یل ہانپ رکاچ سیب نلاقوم ےن ساروا نگ ےرام یاس روا یے

 تکقوکم تر یک عم لا ۔اھڑب فرط یک متر 2س یککوم لام یھب یج روا يک نازی تو یارک ی رکاب ج انچ آے تارا

 ۳۸ شر لاک راسته ما نام 9



 ودرج مرلج AF نورلغ نمار

 لو وکار اسب فال < کرکے اروا چ ےس دیک اپ ےک یک ےک کروز ہوا وب

 مان تیدرف ےل ےک تعاطارابظاروایگوہ لک فرط یک یکم رکشلاکی رکشپ یدرکدشاوررب کرکی کس ا روف کیا ےن ریڈ... :لیی رب
 اوہ تولوکس ارور گر کوم ےس ینیمر روا ول فر طلا نزوز ےل ےکہضق رپ لیٹ انچ یفکل رخ یک ساکن ایک اور ںیم تحردخ یک نا
 لا یکم یاس نام ایلاچپ تس درو کل اش پسار کے ورق زود ےس 1ے یل ےس یر اہ ور کے نر ایگ ندد

 او لر اچ سیم ےرد ییڑاہپ روا۔انیل ٹول بابساو لام اک ا ےر کے ہتساد سا یر کب ج ہک داھٹی ںیم داں یکوکں وکوادنچ کے

 یدک اس کس لا گاج روا تار لک لو آے و اگل یک کیاکہ راج الچ ھتاسےک کرنے یبرکشاو یدایانانچ

 درب کنوثک_یرلقا زرطیرشیک یر ۲ 0 مط روا لرم یل ادرسانپ او اتم رک م ےک یا ےس عی یر یر 04 ناگ
 فلت تب وک ارواے لے ناتتسرکشایگ آتا کتو ہوکر آے س ںئاھقراوشد تیاہنتساراراس اک شیےک یف ر 1مر ع۔ ےگ ںیاو ےل ےک نی
 اھت سست ےک یا نایاب ر ذآ داخم۔ایکم ایق اپ ےک نادیہ نبہلودلار ص وا اینپ لم ناتسرگش تارے ںییزرنچ ےک نئ انچ ۔ایک
 متر۔ایکہناورھھتاس ےک زاد یو ااوکں وی ےک ارامش اکرم تساوی نج نهاد اب از ےنپا

 دین اعاکن ابا مزمن وا ےس وم یاو تا ےک ی اکا گان نچایک باغ نرو کالج تلاش نوع

 ںیم نا ےھت ےب ےس تہب ےک سا ی کس یا تستی مر قاری فا کک :رخاسم نب ئی ناپ زر
 مس نک نایب رب وا۰تاعقاو ےک سنن یھی سولعرپ مند ےن نادوشموء یھی یکن اس سام یک لا ےت یکن اہ زر مروا ناروتو کر تسر الس

 * ےک ارور نا ابر آحب ےک لیس انتم ےک ےب ےک ارد یر درگ مارا نر :a ا: لولحص
 وور کروا ےن کٹ سوئاپ تاب ےن ںوکول فنٹے درکم ویک دعب ےس رزھب ایت یکے ےک ددی ےس رکو ےک ایکو مت گرگ »دا

 ناب لوس وا کف لودر اس یپ تشپ ی وتو ین متر کوب یک بوعلی رگ و را

 لودر نداد لس رک رول ونک مرگ رکےن رکن اما کان الب ب کک یبا ےس مر لقوا
 7 ایگ لرکر ار ورکی یکے ںیم ناروا ےگ وہ یخ کف ہد یم تو مت یا اق الر ےک

 شارات ے زالو تاک نایاب ر کوہ فن نب یکم اقلاوزارمزواکم تر دعب ےک ہعاو سا ...:ہضحیق اکرفاسم نشیب نا اہ رذ آ :
 روا یر شی( نا زرھروا ناووشہو) ںوٹیبود ےک اوایل متر اپ سفر یک مرطوب

 روا بیس یا اک ا ےس کری فرگوکرڈاسم نج یب اب نپا ےن ود نئر چپ ۔اھتایلر کھ رپ ںولق لے ن ںونود ناروا ی یو ایپ کریک
 ۔ایگوہ ادیپ لوج لن لج تہب ازت رس فا ہقرف ںوفود ہہ کوچ ۔اوہرضاح یب تمدخ یکن اب زرھ  مساقلا دبا ذو ایل نیہا
 روال اوت ےک ما اقلب ترازو نامت ناز من چ الد نال کک خرز یکی اروا کک ی کے کپ نایاب دذ آے س مالالا زد
 _ےگر روتے ےس موق او جوک درز گز یی روا ںی یم کیک مر وچوکں وج فیملی نا ےن مساوی مزو ۔اگل ےن رک رات کن اجاب رف آم

 نفر لب یا اپ لیاقت مر اھا کے ںی ون ییا فرط یک اینا زا ناب ذرم ےن فر کل زا. لو بجای ماکو لا
 یارو سی قی اع ۔ایگ ہی یمر آگ اب ےس گرج نادیم مچ اچ لا ناب مکس کاپ نت رگ ایر تورم

 ساید -ایلرگضق نایب رز آف نایزرمروا گم را اجلاس آی او ١

 رش یہ ادا تام ےک ںوہ اصمروا نویس نایژرمذس مقابل ک نا... عا 7 اقلاو ا روا ناہ زر

 لر کوبا ےگ ےن رکی جوا ںایئارب کس ا ےس نابز مات فا فہ ادیپ ترفنے مساقاوباوکں وگول نا ےس سنی درک

 ۔ے ہقاطعاوب کیا فرط یکل وقالع یاد سم ںوڑاھپ اهن د لام ے نورت 0



 موورصح ملم ۱ 1A۵ نورلغ ار

 دا و یاس کس گو نام نیل کک اض اکے د ارل دزو لام ےک روا ید ال هما زیر اپز

 هر باید لا کش سر ترتیب ست و بوق سو تا مپ فود راک ترک
 کن مقر - ارام وکب س نرو ع تتلو لو ما گن رت للا ی ےس ای آے

 ےک چ تا اکن ابزرموو ےھت هک لے نابذرمےک کل ٥ئاح نماوج یک جخیکس ا کتں ودرکن اایلر کف ڈرو ایگ نیر سی وف

 دیلرکہر نانو دژ نکس رک رحلت دز اچ صف تفت تاد اوا اب زرہ ےگ آپ

 دو مت رقم قوي دا امت دید نام کورش طخ ےس ماتوا زوروا لاو اب زم

 نابزرم۔ےہ سازی کروا یر یم ےک سا ےئاوس تیس تیانع لیک روا یت کت اذ یب اےک کاما جسم زو سکس یار

 ٍ مترا کاری وم ورش نے رم ای 9970

 : ناب ز می انچ ایلام یناش باد اوہ رام تارت زای لش تمدخ یکن اب زرمرکل سنت تلاوات یک گاج فرط یک ترا کدوم

 لس مرطرگژ و تور بسا مس اقرار نامه لا رک پیر تروا ےک ےس اول ےس اف ایما ےس

 اید اق ںیم د ےس ناب رمو یک ل کرک ا ےن مروھجاوہاچچپسےنپارھج نرددرکم ار کاج ملی سک

 کا یو مور ال نو« ںیم ےک ی و: مک نا ی نی زمروارضق ب9 نام شک ور

 ےس ارے ابد هورگ آن اب نگو لمس ناجا 3 الموت کس نا اکران لایت بی لول ترم یتبحاصم

 شام شا 7( ےربش کیا کن ای دذ آب وص) ارم شف فردای رکے دور اوہ ناور فرط کن ایپ ڈا

 ارد یو دراز سنج ایپ باما اب رتب ںیکرا چ ںی ورکس رخ کر لوبیا اقا وکار

 رش ل ئارواایدارگن العااکن اماو نکلا ایر کضجق . ئی وہ لشاد ںیم شے وہ ےک رک راتو روا کود تاک. نور ںیم وتی رسد د

 £ اعر ےن تا ےک

 ئ0 27 رہ ےس لوییےض دہ یی نکے فرطن ںوراچرکن ریپ سج یئالسا لا کل وییور لس غار

 یرکگناخ وامماع لن ںویڈ اوہ باور ایک سگ الا یر ماش لو سازد دا

 اینم دص تے س لا اوا وارا یورک رپ ےک رک افر کوک ونارل سریہ روا نوک 0 لورا روا ےل ٹول بابساو لام ۔ایدرکم گرا زاپ اک

 کن ویسور ےک رک وک" ںونارلسمہوروا یک آج شیج تیمم کر یکن ابزرمے تاد سا ..:کگج ھتاس ےک ویو کا نازم

 ارم اڈہ وب بدست کن ویو ۔اوہرو لپ ویرون اش: داگن رفتم لیبی فارم اوم نادرو ی ولر

 .:ںویھتاس ےک ناب زرم ےگ جڑب ےگ آے یکے آے چچ ےتھ ڑہ سم یلایماکل وج ید درد ٹی اوہ اڑان اب زرھ۔ ےگ آپ ہلباقم رک ئے

 اڑپ ٹوارکومرایت رپ ےنرھ تی یئاھب ےب ا ناب زر مروا ےک گاھ ب ےس گہ ناری ردا ےگ وہ ایت پ تسد روا۔ ایکو م بلا بعراکں وید رپ

 رواایگو فن ےک تعضددوج وا کج ناریمرپ ںویدرایدرکل مے ےچج رب ںوییسوررکل گلے واگنمکے ج سیم: اگزی کوہ ےن ںونارلسمنارھیا

 شرح یا ید کاج سیم و٭ ہعافرواےگاھب فرط یک گر یتا یگ ماکارونی دشت ام

 -اھتاھآروکبابساو لام روا ںوی ریق ناس ےن ںویور
۱ 

e 

 لند و ےک لاک 0 -ےرا رم لنک رات. © عصمت اپدیت 0

 ےک اف لر اپیکور پک ی خان لایت ار یو کلام

 نا ی اب سرعت کن ونال 9( تم ۹ لاک ار ج)_یدازم ی ڈور لجےک کریق ےن ںویسہر ںیھنج قرچک

 ( میر تہ وٹم ٣٣ش لئ راجح ) یی اھت ن اتر یش ان اکہ سا...( تمہ عم ویل ٣۰۹ جا ج لا



 ہیک راج را نوری گیر
 مان ت یوکے رص ای یک یو کر تب دی آ یک غو دسر روا ایلرکہ رص ای اک ا ےن تای زر : رارفروا یتاپت یک ںوہبور
 نایاب رز هما کس فک فال یاوکن اد نب دعس نب نیا لای هازا اف( لگم یلاو) نارحج ہد دملار ان
 رس نزیمرکرم» کیس گی ناز ناچ ایک 0 ی امانت رذآل مک رای ایک اور
 ہلودلارصان دعب ےک یا ےہ ر اپ فورم قل رف وو ککں وفدنچایکوہہضاور ےل ےک ےن کک ج ےس رکھ نادجر کے رک فل تپ
 رن نسیم انچ ءںوہا راج تال اراد روا ےہ ایکو لات کن وز زا آل جاو مکس کر نج گ خیا اج وی او داز
 نور لانا ١ار اتڑلےن وہ ےک ہرصاح کت ت رم کیارواایگالچ پٹدورابودرپ ےرصاےک ودجر تا ےک ت 1ناپ زمرواایگالچچ
 روس لوتشک 9 زیر ہاقت قو ےک تاررگےن لک ےن باساد لا یم انچ ےج رکے رام یں ا ید یگ وھپ ابو ںی کش
 ۔ایدرگفقاصو گپ ےر کر وجو ےک ناوکل وقالع یئالسا ےس میکو ترا ا ےن لایت رشا حرر طی ا ےک تول گلم پسار

 لقا یر کشا یئاسارخ کا کب اپ لخوا اب زر اوچ ناور فرط کے ر رکن یناسارخ بج تو 1 کن ازم فرط کے
 عیدی ےس یا ےک یار گے اج لہتاجنےس ےباقمروا یئاڑل نوا نکس نویی با ےس ہہو کت کو
 شش و لے رر ایر کے رک شک ےرار رگراوگ ا 0 )ما ونیز ایگ امام لمس مچ 2 ایگداورد ارغب س تصرخ لولا

 یخ ےس نا زرم ےن نار نج ہلددلا رض انردا۔اراھچپارپ ےن رک جج ےرروایرکزاہ زاسےس سا ےن لور ڈٹ اشنا ےر نارود یا ۔یئوہادیپ
 بارا ناز منم گن دهم قالب تک کود رکھ تخالنلارد لیپ ےس یت پ ےس رک د ےسادیہ کاور

 ی او وکلا اڑجشروالودلادامگ ں وت اھب ای طرق کس وگو ملا نر اه کس رک فط یکے دس کل
 فرروااوھت تاور نوا( بتاع اکل ور لازم )نیینلجےس رارخب تالار یکن اور ںیم و دادا ےن ںوٰود نام اچ بط

 و درد هنر تیام یکن فسا سپاه یئ ھے نین فا ادرک کرنی
 ۱ _ یک ل وت ت عاطا لامر وتسرپ روا ی رکی زعم رکھ کر ب ےک رک ام
 نزار درد رذس ن زمان یی سفیدی ولو لار 1 ترک وا تسکین بزم
 نب ےس لکشم یب کل یاب اکن اب زرمالرکر خر گے اروا( ھتاس ےک دود نر از مارک برک رھا کا )کدے د تاگ اس ول

 لار کاج سیل ارگ شادی س لا نادوشکدایب ال ا ارکمیلس مان اوکرفاسم نج ھئپ اب ےک ناب زرد بنی مذ ما
 ی یے ںیہ ری چا ےن | نیر عا ےس لا 9
 هر في پس ےس ناو دایک کاب اپ ےک نوش هدر لک الا یک یا ےس ارز یک گرفت روشم
 _ایگوہ شد لب تایحدیقدیق تلا1 درک یک ین رددعروا ابد لاڈ سیم لکی

 نگار ی کا الاول تم محلی درک ما ایگوہ ادیپ ہرطخوکن ادوشمد دعب ےک تاو سا.....:یشا زر ارد نب جت
 سیب یی روا ےگ ب لس وہ ےک ازرار ہک نہتے کا وہ تاک سوقا یکاوک ی ورک م رک اید کاور اسکار .
 ماس نی سوز ماروا ایچ سیلاو ےر از لادبک نب جم س۹ دعب ےک یا ےک ل وصو عارخ وا ایلرکم یت ںیم نایاب رذ آف ارطا ےن
 نج کس ار یورک اوم مک اهن عر وي انچ یک وضمدایفہ یک دلاسو تموت یارک (ت 771
  یزوت اھت ای ایر یق مر لقب ےک یرایفر کروا تسلق ن اب ذرم ایکو صبر نام آی دم روا ای آٹ ول فرط یکں وط یقازرلادبع
 ۔ایگالچ کاپ نوش بذارید اھم سو ( عراقی لاو) ےن ناب :رمدعب ےک تھم

 لات ۰۳ ی لی نوردلخ نہا ساپ ےرامہ گیج ہک نا ن۰0 ےہ ہلصافاکن ادود نایمرد ےک نیر واک شک ا۔ ےہ شروپشئاک نایاب رذ ۰
 د نکا



 مود و ۸ے نذار

 ۔اھایگ آل ا ےک نادوشہرکوہہ ئاران ےس ہجو یار الا پاک دلا نگر کوچ یش نب یل گج تاک ںی 6

 وک کن یوا کبر ج وف کیا ےن نادوشہڈ یخ انچ الد ال یکے رگ ی کک ےک رو ارام فال یدک جون دوشمو ےن یل
 لب اتم رکو ےس یا یورک( ب الا سکس کت اکو طخ یون وی يک اور ےک ےک تستی مت ےک کرم یا فا اک لا

 ندا ارت ه.ش ےک یورک ایک وما للادب وبا ےس کا ایکڑ وچ یم لو راوکی جرڈنادب کوا یئاھپ ےپاروااوہرناور ئل ےک

 وکی درک تر عم الطا یک قاو سا ایگ اب کاپ ےک یاش ن یک تیب ب ایسا لام ے رام روا یک یے ناب ا اھتایکل وصب سی
 اوج وج ےن مت چن انچ ےگ وہ تسب رک تشات بخشش ں ماکو یگ واب عا یکل صد رارتساوخ ان لداب ہم انچ یک یم نایاب رذآ
 عوف ید نارود ےک گنج دوا یئوہرٹیھبٹاکں ودچانچاڑپ لی ےنرکک نج ےس و" یش ئب یگ اایکی ار رک متر دارت اس

 ایک ڈین یمر رکا مک سکتاہے یاش ن کت باک ےک ج
 لترراروا ے ایگگ اھب ے ریت اتر یق یم ٭ مر یک قہ کج نابزرمکی ٹ قی اوہ لئاد مر, متر یا. روا لوز لاحم
 رگ حس هتک لپ متر یک نس یہ ےس ایکن اراک عن وفتسد کیا ےن سا ےل ےک یر فرت روا ےس ایکو افر نرم
 ہلوہلاز کس ادخا ےن مت چ انچا آکے مارا ت ز۶ کتب وب ےن لو لارج ایل مورک ادب تو الارادرو ا اگ اھپ رکو ٢ ناش رپ

 اے وادب ے نایاب رذ آیہ اع ےک ا بج ےن انچایلاولدادقب تفدذخاراد ےس نایاب رذ ڈوکں ویماح ےنیا سی س۳ اکرایقفامایق ساپ ےک

 امت لول یئدرکم تر یے سا یر کا سبز لازم لاک نوچ نکی تساوخرد کددمےس ۔گہدلازعم ےن مت
 ایگالچ شاپ ےک ہلودلا فیس یکذرکم چن انچ ای درکراکلا ےس ےن رکدادعا ےن راورلارح اتر ما یک ساوخرد یکددم ےس ںاروا ایگالچ لام یاپ ےک

 دایرکرایقفا مایق م ماش اپ ےک یار

 ےک نا ناب زم ایک وف الف نیم ین تبادل اپ که تعامج کیا وب رود اکو کک ب ج رب... :یرافرگ 17 2

 ازم لر مار اینا ر آے متر روایی ےس ےک ےس الو درک( ت کر الاس یس کیا ےس سی لور ڈاک رکوال رپ باقم
 هلو بابل با تپ اوکن ابزرم بج رپ یکدبد تسکوکرڈنامکس نا ےن مت رکا یکن اور رکے سد روغ یب کیا دکر ناک کین انچارازگراوگا

 ٠ ےس فای دلا ناروا ایگ اھ ب فرط یک نیم آ ال یھی اھکب یکے اتوکم تر ایگ آں یلاو نایاب رذ 7ق ٹو لصاح تخارفے نیلا
 ریجن اپ کم تر ےن ینایدلا نا ۔دد ےیجگل اپ ےریم ےہ فلاخماریمہکجوکم تر کا ھککاوکی ارمدلا نہا ےن سا کون ادم
 یہ ےن ںویقاس ےک نابزرم ےس فوخ ےک داسفودنق اپ تاق ےن نازم رک ید لاڈ یم لیش ےسا ےن نابزرم ید ےک اپ ےک نابزرھ
 ۱ دھتایدرکل وک نل زم

 اکت موت تند حب ےریھکی کت سیصج تافو توب روا اپ تافو ےن نارمکےک ناھیئاہرذ ؟ناب زرم ںی e ے۳ ۰: ت اقو 7 كازم

 بی کل هو سر مک یوا وراد لتا تیم کیا ےس تص کا ۵ ن اح ابار یمرحا ےک ی اکو نادوشتد یاب

 ے رو دب ے ران وا یارب اب لود اره ناتح نا ترادرسواق آن اوکےر سود: یسئاوس ےک سااگوہ نااتضزباریمدعب ےریم

 اناج نار کوکن دوش ہد یئاھب ےریم وم ندر یوکے یم ںوڈود نارکا ےگ وہ کلا

 ںیراوولٹا امنيت وحی اوکل ورادد لقب اطم ےک تییعو یگ ےن نادوشہددب ےک مکس اپ... اہذھن کن اتمن

 ترازو نادت يوم شتر توک ت ن اعحزوا ایگالچ مرے لرد گپ اروم ایگراہظا اک رکی کپ تی رسد ےہ

 سفر لا امت طلفوج؛ےہ مریس یم ہنی ...٭-ےہ یکم ہم لو راہب: ےس لک نی یک (۵۰۴ سج ) ںیم نددلخ نب ےن راہ ہہ...
 تاج یکن ات لی لاک راج. ےہ شی ۳۴ ۴نایغمر ام تافو یک ا لاک نر 6 -ےےرہش کیا عقد یت کلپ ےک زا یشروا ناسا یی ۸

 ۔ے ناتج



 مودرصح 2 AA نرخ بارات

 ساق تير روا کت شلاخم ےن نومرش نب ناضج فرصی کر کل وق تحاطا یک ا ےن ںوررنامکے راس ےک نا ذرم۔ایکدر پکی حت وادبع
 _ات یلاو ےس فرط یکن اب ذر موورپ ںاہجایلرکودارااکےنوہ

 هری )گر تاتو له بوي تل ترش رحب ےک ےب موکت قن ابذ رم ن: ناعح:...: ڈار پکو با ن عح
 اتش اقر یر اک کی زوے نوش نج نل ارت نانو گرا کرامت اره
 نومرش نج ناعضایگ دیک فرط کن اتصل لس از وام دیرکرد کا نا تکرار ارس
 اب زن مربا پک اد سا ذ_ یکی وار لپ تلاش نمد کنارم ناو
 ہلدب ےس ناب زرہ ٢ ناعصزاپ ا اموماریپ تفلت ل ںو ایہ ولد ے جو یکل ا ےئچیہد یک صوکوکس اروا ےک تاتو ایک ےس
 نی ناتج وا ایگ ایمر ےس لورا ڈر سم ےس اکہ ےک یا مک اربادوا اکی الا ےن نورت نب ن اعح چ انچاکے اب لیک و کھ

 سار وا نوش نب ن احح ںی لک ںی ۲ک ا تین یک ی وک اب درم نب ناتھ بج ایل رک پری سئاروا اھ دب فرط کھ رم تا کس نوش
 نر اال قاب ےس دادا یکم ھیئارپا ےن ن اجر وا نو عرب لب ا اچ ایک دواک درا وکی روا کت ماکو طخ ےس نواز

 یاب نرود سا اکتشاف کن ومشنم ناعج ذس نود نکا ق افن ےک نوت نا لی لرد
 _ایگگناھب کل اے دیق ےک نابزرم نم ناات:

 نم اضایکب قے دنلاب ری وا ساق( سید کشم نبی لا )نجس ناب 7... کما ے7
 تعاقب یکں ولاو ےن رگ اتا روا لورلقم ےک سا ہتفر تفر اھت اتیا م اکے فاصناو لدعامت ترکت یار یک ں وم اک تعا اھ اتد تود کد لآ

 6ل از روایکہ دعواکےنالدضقر نایاب ر آید ن ال کی ناخی م انہ ںیم تمر یک جس ےس ناقوم یر نیک لوک ادب یئگ
 هداب آپ گاہ ایگ فا لاری بی رخ اگےۓ ایک راکدادخب تفالاراد ون یگ ساو لک ام تسوق روا یاب بج کا کد دعو

 ۔ایدرک وک ار کے د تسلقوکر جر وا؛ےڑلرکل وھکی روا ےن آل یم گن ناریمر کوہ ےہ سا ناپ زم نج یئارباد ناتضاایگوہ

 22, 9 71 ین اتمدوارضا
 ران چای ط دال رو لاو بي لچناقوم روبه دیس اب پار صاایدرکودعامےس ناحح ےک رک بات طخ تر اب
 فرمت ےس وادی یکی اا یک ن ادو ےک ا اک اروا اک رکن ادارصان یکی اط اکسس لی رپ یوم شب روا لا
 س لب اچ کت رذعم ےس لادوا ایما ےک ناصح یاب اردک ازاد هاب ترم کا لک ارپ ران فو یا ایکو
 عورت ت شا او تدافب ےن لوررنامکرواءارما ےک بخاوجو فارطا ملل مات اتو کن سوکت اعلام نام یئ عم

 مانی اک ںیم تمدخ یکن ادوشہد ےن ںویئاھچ ںوٰودریانچ اب درکروبجرپ تعااطا یکن ادوش دا ےنپاوکں وفود نا یر را راد یدرک
 ناروا یک دہ دب ےن نلادوشمدرھگے وہ ضاح سم تمدق یکن ادوشہددعتاس ےک ںام یتادوا ںیم اھکس یس یک یر نارو تع اطا روا ایکن اور
 ۔ایرکراقر وں وکوا

 نوع نایاب رز وا کررقموکیل یم“ سا تسکین ائ رذآد حب ےک یار کی کر صانروا نام :ل کن اتحزوارصات
 ال هنر را نیو 2 ےک ےک لج ےس لی 1 وہ ایہ ساوجو لو ای جانی ناب زر نب مارب یورک ساق کس سو
 اک نھ دب فرط یک فارم ےل ےک ےن رک نب ےس میئارباوکل وش نج عئاعش راس درک وک امروا ںویتاھپ ںوید ےک سا ذی رتی کس ئاوکن ادوشہ1
 وی7۹ قاد رپ لدا کا لیہنیمر آف ارطار کوچ نار مال یں اہکب ات یکے ےس اتو می اربا یورک تاور رپ کیک کی ا جی ونورت رہیا ی دم

 -ایلاڑب کینسر ود دح یکل وقالع ناروا ۔ایلرک ضرب دخارم نوت نا



 مور مم دلج ۷۸۹ ۰ نورظن رج

 و و ی یس ل س

 ساق درگ نر آن ارگ ےک ہنی گند ایکو م فورست ے رکا سی فر کپ مری مر آم یہئاربا.....ضحبف اکمئارباپ لّجرا

 یکن ادوش ید نج لیمصصا ںیم تا یب رک تیل اہم الصمےس لو ش نب نلاتسج ےن میئاربا یک دای ےس دص تارا دیور طا یکم یک اربا لو نا

 < ںوفود نل ےن میت اربا ۔ ایگ آی باو اپ ےک نادوش ہد یی نب قل اوبایلرکض قرب سار واالایخ فر یکل یضرا ےن میم ارب یگ تک نرم

 ایل لول ض وبا راسےک نادوشہد ےن میم ارباروا ےگ جم و پر ای ونود کد ا اف تساگروا یل مم

 اربا ںیم انار آل ٹاو شی مطلق ےن اروا سیکرات سی فر س مدد الب ےن نادوشہو .. مم اریاروا كورلا کر

 ۔ یلدا رکاج کاپ ےک لولا را ای در چپ ناج یٹاےس لکم یڑب میم اربا۔ ید ےد تسلیم یلاربا ےن معاقلاوبا۔ایکہناوررپ کب

 آکے تز تہ کاہے لااقل اکسس نیمار الا نر گن

 سیم ےب ام ےک کیم نیا رکا عوکن اب زرم نج میپ ارباہکں یہ ےگ نواب .۔:ےطڈ ہرابودس نایاب ر ذآ کن اہ زر م نم اا

 7 کیا سش ناک یر یھ نیہ لضخ تا ےک لولا نر ریت انچا یک ل تہ مرغ کل ورلا نارا نم تروصیدای رفت اراروا یک وہ تاک

 ی کردن رند تعاطا یکم یخ االن ایی رذ آل ارد رگ ڈے نایاب ر ذآ لوس کادر یب تیا یک ناب ذر نب مارب 29

 یک وقف راسکس ناب رز آر شاروا ی رک ل وت ت عاطا یک ںودرکروا لول: نلاتجروا لو ناپئاب رذ آم اتم انچ ۔ایکر ور

 ۱ ۔یئگ آس رض ےک ناب زرم نب میئارپا تموکح

 رذآچ رگ اکہ اور خاک و ا یم تمدخ کل ولا نکے لناوپاواتسادعب ےک سج ..: خو کل وردلا نیر اکو ااتسا
 بلک لوکس لیلا کمال ناب زرم نب میپ اربان ایہ ےس ترک ارذےک ید 7ل مج سارواےہ رن سوات ز تین وصاکن انا

 2/ص, 27 لاو کر له چک

 روظنم نوک ساوخرد سا ےن ہلوددلا نیکر ۔ جنرال رب ى قاف ٦ی کن اھت رز ادا چ کل ضرب کام

 هنس تاچ کل ورک اکیا اس الا لب تفط ايام ےریم ےن نل جر لا کو اپ رواایدرک

 ایگ آل یئاورواایکہ وت ےک نا ذرم نج یارب: نایاب رذ آ

 لس و رانا شا رے سش ت الام ےک نار ککے نا الاسف ورح فاسو( رمت :تحاضو کف لو

 هل دوم آرت چهلم اخه ےن دیمعن یا لفاواداتسا ما ج ای آ پی تاو یوکے ات ٹا نیبادعب ےک ےن کرب تنا ۔ںیہ

 نج دوھگلاطاس ےنریشا نا ۔یئوہہ لصاح سین یقاو یوکے تالاح ےک مکی اروا میتارباد حا ےک یا ےک ادرک یت ےک کرار ماریا

 ےس دالدا یکم شد نار کج لوکل کاج نج نین ناپ ذر می و دعب ےک ضیق رپ ےر ےن دونیکےہ اھم نگ ےک تااع ےک نیکشکک

 رگ مج نادوش ہد نی لیا اا نب ناب رم م ماریا کور الا ایکن اور ےک ےک ےک رک رپ ںوقالع ےک ر لاس یت کل وق تع اطا کدو

 همت هر رو زر روا نا ی لا رد فکس کچ یررف ام

 روا ایکس چاو ناسا وون العا ایل المور ی کو روا یک محرم ںوقالع نا ےن نی بنابر چاچ ۔..: ق کمک ابار الاب نرو ر

 وین یتاب ۔ایدرکر نیک بام یھڑوج وم ںاہووجوکے ج ےڑب ےک وف یکدومچ اطاس۔ایکوہ یب اتر سادوااھڑب فرط یکن یوزقری ارادالاس

 یر لو یا کمتر اس ںیم سج ںیہ ر وب لا اڑان یاب راد ناطاس نقاشی ما کای ترس

 راست همدان تا قفس حلق ئار گوہر اح لو نا ایا اس چک رفتن یار اس وند

 لی سا۔ای در کل مت ل شہ میلا ناضمر ہام دو اایگ نبی هل ستار گرو یاس گچ دون دوس اقای ترا

 ۳۳تن لاک تنم ...9٭ ۔ےہ اپ اجایکہراشا کا جے رر یاایھچس یم لا جر. ۵



 ۹۰ نورظیاتراح

 روس هو سم یو روت اد باج مرا اں ے راپ ےک لقا ےک جس ےک الاسلام
 میاد ے ر ےک کر رق رار شرار کی لودر کن ایٹ واٹ ےک یادواایلےل بایساد لا

 گام !لوارالاس لت لو لاس ںیہ ےک تڑپ ہی وا پپ آو رک اک سج الاسیب :تحاشو رالاس
 ب روتی کت اےک ںی اج انا ےن ارحب نا ام یے تالاع ےنارپ ےک لوارالامہلسلس اکت الاح
 ۳ لول 1ےک اروا رے ےس ٠م لیکس یم ںوقالع ےک ےرروا یک گیرد

 _ ےھت اناورواروصتب انکو ءاقو اورم ےک ںی اھ ایگ

 ںی اےک و یم نائب رذ ؟ خر یک ڑیڈب ناف رات تہہ کے اتاجایکن ای ...:انوہہ ل و سم یاب رز آ اک ں ول دات
 رجب ی ناک ں اوہ ر اوف ےس ایشو رش ےک ںیہ اتات نا لم کے یلایخ سا ےن ا ۔اھت عن ک یا یئان ک من یب نادوش:1د نار کج اکن این اب رذ آ
 یھاں ورش ےس یکم تابت ےن ںی رات اکو ت اهن ده سا رک نیک ورکس راو ےک نارق اکی لا کز
 سی یکتا لودر ارج تاک ت ایک ماد ایل ٹولوکں ورا اپ رواایدالجوکں ود یک ارم لاک سن فارم سٹ عش
 رواج تامل( لوله نان رز )ارور لو ملی ابا لودر ات ناف بس
 شاداب تس فرط ںوراچ رپ ویرات ا اھت ایک چن ےن لو »نا وار لا گرم نسب اول تاج
 ہوروا۔ی جگ تڑپ یل تاک ندا کج یک یک رم ےس ہروااوم کاو ماکان ےس نایاب رذ آہ درک اک ول رات ات انچ
 روا لام ارت شنیون سس یتا رذ سنا سلنا ابرز آپ ےس ناوج کراتا
 ےب ےک ا ایدرکل اےک رکر فر ںورادرس ایا تس ےناہب ےک توشووکودر کک یا ےس ن لع ارکیا
 نتاس ےھت ںیم لو موج ںیہ چپ رک رر تمام ےک ںیہ اج ا نام یہ نجس یو ںی 2ک لودر نا ےگ گا( فرط یک لکو وس

 ےک یتا ےک 0 ےنوہ یی ات فر صےک کین یگ فط رب ںوقاخ ےک نایاب رذآ۔ایکس یہداعااکتاملاعےک ن ناونایرذ آن انار مکھن اب زرمینج ٭
 فراق رپ نا رس لود را ناز نره ست شی تست االام نکے

 کے رکی :ج جاہ ڑب فرط یکن اججبابرذ آ: کیب لرغط یم اہک اکے نریشا نیا .....ہضیف رب نایاب رذ آ اک یب لرخط
 خا رخروا ایدہ فی اھت اپ ہبطخ اگ سان ےک شیب لرد کل ات تعاطا کل اے (:یر تی او ) یگداوررھگں رہ نادوشہد نی روصشمریما۔ایک درا
 یب ن راس الو یما۔ گاج گويد تصوف کلر نا دا ما و
 نوار کروا ءار مالت ےک فار طا یا ا رخ طخ کمان ےک شال لو ضوبت سر وا رک او تعاطا یک واکس یب لر
 یر دعب ےک یا ایا نج اض فرم ےن کی یکرف حیات هک عج تک کا

 ا i RE E 1 زر ا ۳

 ۔ ایگ آںیئاور املاس نب ریل اس نت

 تساوی کا کس کر یاس ات 0 وران ول
 ینا نا ایک

 ۸۷ص۷۵ لاک قر گڈ 0



 مدد... متال ۷۹۱ نورلق سار

 1 8ر ا وا شم ۰ 9 رو ت ر می ۳

 را - 09۰... رک لک کت لضق لاح روا یک ق یت دیشب ےن رزخاوہ ںیپاو یندرکن ولی ای آں او ےک رک اکہ شورش

 شی نایاب رذ آہ رات ات دفذ نی یھ کیش یت فرم نایاب رذ آی ھجے نان ہاشداب' یم م۹ کے اک نیا نیبا اھ دب فرط یکش ین

 شے یز تس لای ات اتے سر یکے ام ےس رنز ہءاشداب ےن ناچنانچ یل یک لوک نایاب رذ آی او)نادوش دے ےس وہ ےس یب

 ۔ںیہ چپ رکن ایم مر یدامکا جن ددم ےس ںوی راجا لب اقم ےک ران واشذاپ ہک ایلر کرنا ترہاصمدتشر ےس ناروا آ

 ںوہن یہ لیری الام ےس روان ملا دنا ن اشو :تب الام ےک نرو اش: نایک
 نا آرش ج ےک نارو ڈ گا کت س واک روا وہ ےک ارتب یک ا یکی ار لک س یکے سمو ریقو براق اود ۶اک کا

 سیامک
 ناح فرطیکت قدداش اب اھت و بارد برا موج عازم اھت او ےئ راکد اج ۷ نی اش نب نار :نیئاش نب لار

 فوت یارک ایک لاطم ےن تصوحس یک دب تی اقای آی ق ےک سا لاماس تہب اک ارت اتریش کے س رک وسب

 یک نا ںایلچگ وا ےردنرب ۔اگل جر نایمرد ےک ںوشچروا لج ےک ۳ هرکی یوم 11 کجا تم وکروا ایگک اھب فرط یک پل: ےس

 ےس سج ۔ایکوہ نم اپ ےک سا پو رگ یا اکں وف رہنفر فر .اھت تیل نی اتھب اپ ےک نا وج ےک رک اچ ٹیھچپ ےس ںوریکو ار یتکاروخ

 لب تعاطا یک روا یا مرد دار ےس دره لاو)یدیرب نج مسا دا ۔اگل ےن رکتفلاظییحالع کت هاو نایب تکی

 هر اپ یاری ودر یارداهداج ےک یی اور راے اڑ یاو رر ےک یا ہری کت لایخ یا ےس م اتلاوبا یک

 روا ون اط ےس یا یکے یم کب اسا لا روا ب 7س ال آ۔ ایک: ایپ توات ںی تی یکی اروا توت کی اے یاو

 اي یارب تاماقم ےک وتو بکس نادر فرو اجزا

 یخ ستر فیل یھت ےنپاروڈ کا یک ولپ تعفلس ےن سارواوہ بات وارغب تدا اراد واز: :رفت روا نارمع
 ۔اید لا ڈ نم یل رپ روادد روگ ودلا ھم ےن لوعلتووا باوو بعر ےک سا وادب فارطا یت رت ںوزنفازور یکن ارعتقو سااگا ےنرکےت کان

 ید تساوی را اکے وہ تاور ےک ےک یورک ناروکی یر یمن فنا تنطلسلارزو یخ انچ

 لی ےک کک اه سیدی یا باد لا کد ست ارگ فاخر زرد

 هر ال یک تا ینا یتا نا یب ےک ےناج بابت :تسگر وا یگاور یک کش یہا فرط یکن ارمع
 ناری نادرا س د روا یاشار ات ناب زور حس لوس کس یوگا هلو لاتین ویکی ار

 نر گناه هی وری کار کس احب ڈور داپ ن لت ںیہ و کک ترم کیا روا ایگ اچ یم ںویڑاپپ را زکر اوشدرکوہ علم سا

 تل اے زاہد نادر یوم دنچ ود توت کن ارگ ےس یک ایل توا بس واق اپ ےک نا زورم وج ےس نار یک ا اھب ے کچ ناردیم

 لات ںوقاام رسو یک ورق ےس شف کورش وی بس هر وی کیا سس داراب لا ےس

 ۔یگدنادر توی ولت نکا ۱ تیل ٹول یشن ا یا ےک نا ذا اج

 ےن وی وک یھ ایگالچ اپ اگر نریم اب ے نیا ےن یک اچ: را لار
 ۔ مکی 7. - - - ص7 یر ید ۓار یکن ہکرافلب کت ا

 ۳ ۳ام کس پانچ يا مت یکتا گرما مع

 لک...

 نا ٹپ ل تن ناروا اوہ لر ںیم ںی ٹاپ راز

 یکن مے را ےگ ےک رانو لک شی چ ےک ہاشداب ےک ر اھت روا ںی تاغلار لابی ب۵ ۹ے ا اپ ےٰراج مرتے یا کیسی
GE 

 ۹۹ش اک راتس ےس راغب سیریز



 مدح... ملم 4r نورلغ نار ات
 ہرداژ تہک اکڑاہپ ےس روا رد ےس اس ای ورک لم لوس نا ارت کب ےک ےک شک رونی یون تر یت واھ سش کس

 رواد رای رد یھی ے میم رک را لس بوق گز یئوہ وا یراس لیگ نام کنن سا نت سا ام
 یاری: وف یئاش ےن نارگ س کرج ااو رگ یم تبیصم سا ےل سارا فست ناب ور ای نا
 رتوا یاو نار ےس E OS یت ایل ر کر ر کوآں ور تاک

 _ ی دب توخو توت کی اروا یوم لا نانی

 یو یک اوکوادپ لا یھ E کر لب ماکت داخب ےن نار ری ۰ :یئالخودعو یکن ا مع
 لار دل رک اون اقا اپ ےک لو ملا هام هک لاق ےک تراھت ب اہم او لاباس تہ نرو يا ام نقی
 ۳ ام ی رگ باد بس کس ایام ےن نار ےش بابساد لادو سما بک تر چ !۔ایل ٹول لاماراسس
 کج ےس نار م ناک کن جب س لضخ وبا روا یک چرم ںی وف ای سو لور لار عت س وکو ھ کاک و جا یئگ عش ترودک
 ۔یگتساوخرد یکدم ںی قم ےک نار وااو رضاع لمم تمد را( یوم کنار یاو یجب )ا و یا این اور کس

 روا یھب فرط یک راطب سیل اس ےک للہ اوج سیشن یئاشروا یکن ادر نام پ تام یک از ء ںاتخکی ٦ج ۔ایگالچ ہلیاہلودلازھمرینانچ
 اچ بند یر نا آپ ودا ےس برف ےک نا درک وکار اراب چ وم اک سہہ

 وکی اش جب ژن یر رویا تاریک ادعا لاو ما نج وف یھب اشروا
 وکی باش عا وفا ےن سا۔اھٹیجرپ تموککت رات لوہا باک ارحب ےک یا ایگ مرک جدار خب تض الل ارادر گپ ایکن اور ہراب ود رب کج یکن ارح
 اگل ےن رکی ارم ےس رپ جلد قالب نار ین انچ ۔ یل رکنے نانا کاو

 و سا رها تب لا رام یا او گی ک یار اب ین نا شنا اروا رات شی ۵9 .....:نار گر وار لور لار
 هو ترک را ورکر یب ار ےک ع ۲کپ کھ ماج ےن گج زہ دایک تار یر وا هری نسب تس نا نج

 بصری ر ھاقے رود ےس ھا نار اف۱۵ س دوا آ ابالي اکل جد نارود یا ایدریھچپ فرط یک ورزی

 لس گن زور ریل دا 0 نارگیل ون کسی کب اا بج دایگےن کا ھٹا
 یلرہر ےن ںوییتاسےک لا ار یم باد اش چپ ید معا نر ےس نارکپ مہردوال و ےن رات رای شفا
 _ ںیہ ار خب میلے لک ی وب یل تول یکی ب ایساو لاب اک عو ی اش ۔ یورک ورش

 یکی اے ءافلخرواںون زارا ایم کا ادعا اس < لر نان نا ارگ یر مر :تافو یکن ا ا
 ناکام کل ابد کم بت و ناگ یک اج وفا اب یودد گن تہب لک سرا یرافرگ
 نانب نار جس یم جل

 جا ںیم یش کچ مزو ےس اوات رم وکں وجوف ےن یک یئوہ از انکے ن رکیمزوکن سل ودمادضحح .....:نیامش نب نارمکن کم نیت
 قی کد کب اہک پاک السے قاظنا۔یگدرکد قیم آی لاپ ےکرکےچ رخ نہپ ےن گنج زدہ ایش اور

 یوم رک 9 ود نو ییا ںیم کو ور یا قاتل وکار یف لپ ےس فرط کرد ن اتات تارک لپ بج کج درا

 ۔یٹوہ یلایماکوکن سن یم سی

 ۰ شا ےس ناار نرل زوے رفت یت یک نوک ی ولع ع نب شروا نک را رفت ےک گیج ی زو لم تاو ا :تعاطا کن ل
 ۳ اب تنور قیر سوم ۲ 1ی لازم لک ورا هایپر يا اراک سرت منه مش ا :ارءاظْفا



 موررصح متلب ۹۳ نورظخنما ترا

 و a تا س

 ےس یکے وکم ںی لطف کل ادکلن یکم اےس لی اتر ترک سر
 ایرو یک یون شراب لب رب رد ید لوس ی تب ی فک وقت نم کبک
 لب ناو ور کارت کیا اے لور لارض یورک رکا اج ےن سیم نورز اگ 0 نیو ےک ا ےسا ےن ںوکر جب ایکرمر کیپ ےہ

 ایک کاپ یس گل وی ؟نچ ےک ساےک یئض لن وٹیروا رک اتا رکے مہابوکس جر ام ش یک دنا نوا

 اد نوع ثواب تعیین سلول را اب ےک ساروا ن ارگ ب نح... کارکن ھن
 تم شوک لس نرگس ساک ی اچ راس شرک دایع ےن رضا یئومرایپ نہ یکں وفود ناےس قاقتا۔ھت
 دایک چ ب تچ کن اک عرفا ۔ایدرکل ار وایلرکد تب وزاورد ےن ںیم آنا ۔اوہ لئاد یم ناکم نار نب نسیم ےیرنانچ ۔ایداہچ

 وکن ا رادان . ےگ وہ شمار کن کیپ یاس ےک نیٹ انچایکہدعو اک ئی دہلصروا ماعفا۔ایکا عسل سوار وقت سه

 یھب کت مو رغم فاقد رفاه ےک سا۔الرک امتی ان یکن وک ا ےن ںیہ کشا مانا باغ دھو

 ۔ے کل استیک تمرین داوی گد تس واخر ےنہفیلخروا

 ہک اار ےس شرک آ اپ ےک ںورنامکاھت یک سا نوت شا مور کل نر نت. ناک خر رو

 ےنرفظطمب جاح۔ سیکس یت اکظ یک ترا ےس ا تقوا قرار مرور کن روا نارمجیکوج ۓوہرضاح ساب یکن رفت جام

 یو نسب درد اپ لس راس وا سود ار سو کت و اس مور
 روف و مشتمل سا اھت ن رکی اعلان ایلن ناس اناوکی اماوب ےن ےک نی ئاھب ےک اےک ر کل ڈا ےیمدنچ ع تملک

 ایم یو اس تصوو تساسروم اےک رک 7 +7 فرط یکن جن جج ےس نیم ںوررڈنامکروا۔اگلے ےل انس فن بجا

 ےس ہل یئوہادیپ شئاوخ یک یم تموکع اھت صنم اک سوات یکی ا اولا کج وکی عن یرففم بجاع دعب ےس عرب ....یدر عم یکی اعم اوا
 لیلا لایفزسر# اپ حس هک مصق رب یر رب ار ناسا لب ارج

 س تاج یک العون رفتہ ب جام تم واک روا ےس اا ایک ورحت مرور اھت اوہ اھککسں یم نامرف ای رک چ سراب رو

 ےن فط بزجاحرھب یداکھج ندزگیکت عاطا ےن رکن اراد سین انچ ںوہ رپ لم اطم ےک نام رف سکے یئاچ کت یار وکر ارادرس
 سن شنل: نرگس یونی اوبا ۔ ب آئے ول نتایج یار یا.

 ے ۔یگ تم ر کے نانا

 کس نیر پا کس لورم لو اوکرھن لی پا رب اره ےک تاو سا ۰ کرہ یو یک ھا نی لم

 یک اروا ر یہا اکے سود اھت ترک اور بلک رات اگ الا تیک یکم ن نب یل کت بیصو یکت راماو تمولعوکے

 اینک
 بجاعرکآ طط 0" 07 7 ۔:تصوعی لودلابذبم

 ہلودلا فر ایل دعواکییرادرہتامرفد تعاطا ۔اجیجکب ا: تیودذ ںیم تمدخ یکدادخب ناطا ہلورلا فرشانب ارت اکر ر قمر ہی دانيا ا ےن

 ءایل مم اکے شنود داد لک ارب ھتاس ےک ایاعر اکو نت ہلودلا بزذبع۔اید بق اک لودلا بذبم روا یدرگدر تا تموم ےن

 رانا وک سش ھے نو مب ابدا یارک ی ان ورم آی کں وگول ےس فرط ںوراپچ ہک ھت انوہروبشماکر خس ا ءیرایرف کں ومواظم

 د یک یک ےس اک ےس اھت یک یھ لاک ر ۵۔۵۔٣٣ ع لک روح دلفوج ے رر تاج ایکن ن رکرا فرط کے ےک ا ی زا. `

 سما شل يارض ئر سند... ۔ےہ ےار یتی یھب 3ا2 موت ب حاصروا نام تا آر لا بحاصووالع ےک نور ئاوی ےس



 میره م 1۹۳ نورلفن ترا

 هل سایپا ما میک وے وہ تا ڈے ںونار ھے ک باوجود فارطا۔ نگ سارا تانک سد سالم
 تک سہ رم ی پے

 7 ارس وے ےک فالف وال ےک زر کابل مار 2ا

 ترم یاد وک اد نا رم تصرف یکی ا .اھت بح ان کب جاع ؛گولر ز٠ لسصاو نیا ابا :ہلودلا بزم روا لسئاو نب 1
 هک ن یا ےن والف ےس رش تمرض یک ال وردا اکا اچ زا اس /تسزد کر واچ کر یشکےس کولرزوکل نم ۳9
 1 سم ندهد ذی وارد اجرا سس زاو جاری زاوہارکوہ کیلا یھ مے ر روک ی یر ڈک تردد یک

 ےن ہلودلا برج ۔ایکو ر ذی م ترک ٢ ۵ ٣"
 رتن نل کل اد E ا ا کر 7

 چرا ہپ سد وا یک کش ےس نار

 دی تہ مس الا رم قرئ ویک تب

 یارک ںی تاور شی فورا ود شیٹ نام یک وکا نب دیعسولا اوم مصر چی ےس ہعقاو ساوگلودلا برخب مہ. طر راک او نا
 کٹ یم لودلا بج ۔ ےئاھڑب مد فط کرا ےل نیب بر تال آو بابساو لام ےک سا وک دکان ینا
 درب اس دما بیم ےن ںی ناس ایگالچ اب ےک رص ےہ ےک ی اردا ناور ن راد ارزو حل لاین با
 یک ا دداہلودملا برہم ےک کفر دي نسل ادای سد ایل بهر پدیا بام لاک نا اند
 لب تست داد گپ کلا لام اکی یخ یکہلددملاءاہب مک وس اسد کسی کد اولاد ایی
 ۔ یت الج دادخب س پایا

 دداا یلوراوسوسہتامم ےن اونا او ہادیپ شوخ فالخےک لصاد نبا سی حاطب ل ارحب ےک سا .:کگنج یکل کصاد نہادوا ددیحع

 تک لو نیہا رتا ےک ہر وایت ی ہا گن ناردیمروا یک نج ےس نا ےنوروایئ اپن ادر . aS یب
 یش ل e 2 ہار

 رشک ا ]1 اسد رو اتو 2
 نا ےن سو ناروا یفگک امب تس بت ناریم کش وا موج کبک 1 کن نریم فی لودر اوہ اڑ کل کے ےک
 ۔ایگ لودر هات کس یی کرد ےک ثواب اہم اے رام ردا ب تالا

 فال ما نیرو یت ترا ام سیم ایسا کاٹا تسلعےس لصاو نیا شا دیمع..... یم او یل ولا بزب فرط کری :
 ناف اہ ہارخإ تطاللارادوک۔ ودملا برنہم ےک رمکب ترم یش ا اک لکا اکی رتی کات ف ورع ےن م ہار سیج وف
 نشا تواروزہ + روال یکم سیمی له سوم 2 هژیب کن دیش ج ےس ارے ای رد لودلا ب زہ انچ ایکن اور باج یکی اےک

 رفت ۳۸۰ شاهی لاک راتروا تاعقاو ےک ۳۸۱ں باک ا...



 یوم. متر اج ۷۹۵ : نورلت

 ایک قم ار سران هاب ای ذسلوملء اب اچ کل وقت اطا یک ا ےس وہ رضاع ارعا ےک اوور ایکو ب

 ہد ایکس ت ف ورع یم کمی مج فل ےک ناتسزوخ نوا نو... ماکو زا
 و نام لا فور هاب اید تاور فرط یز اوما ےک کک ردا بترول س نار انچ سی وہ ںی رود زیرا یو

 نری یا ایل ٹول ایا پو ج کوم اد ت تا ارادروا ید ےد تسکین ا نارمل ےن لئاو نار یہ اور ںی وف ولرم ہلباڈتم ےک

 ید ٹر  ںر رر رک ایت 1

 کج ے لگ اد نا خر وف کیا 7 نوے ا ی زد قابل لت یے تاد ناں لو ےک لولا باہم گج. 7 اکل صاو نیبا

 نہ رد کس تاد یا ایک ابق اے لوزینرواراوماک عن وف کل ودملاءاہب ےن لصاو نیا ۔ایمگلچچ فرطےک زاوہادوخروا یکن اور ےل ےک ےک

 جز »تستر ی هوآل اه و اھت اکر وصام رپ تظافت یک یل *وکت نطاس ارم زو جا ےن ہلودللاء اب ا اھتر اگودب روا کر شاکل او نایک نه

 اہ یا ےک ےہ اک ہر دپ رکا اکسل نا ایگوہ شیت رهبر فا اک فوات ا ےک نوا یا لاح ناصر وا ید

 ب رک ناچ تا ےک اتع نب اوبا یار م اڑا ت وز الکسا نت اروا ھوم داور فرط کل ج دے دص

 لیلودلاع اہب ےس تللاح یتا ےن یا دیم یورک اوردارقب تال اراد ےک کرا وکل ٦لو ئباواایدزکہلمتک تاج ارکا ی

 ی سرہ یم سل ےک تالاع ےک ساری اکا ایج ایدرکل کل وی سوات یب ےاھکراخ ےس یہی قل لاء اہ. اید نئ یم تب

 رادیو ای ک ایم تاو ےک لولا بذ و آل گدامج سو مس تحت... :تافو ید

 میلاد اپ اوک ار کوہ عن ےن ںوی کشا جہ مہ نج ےک یا تمولعے اب ےک سا تقیقتز وی نت یى صنم اکت نطاسو تمولعی کس ا 0یا ب

 او اڑپ < تال رسا وو روا یی کوہ یت افو یکہ دلا برف ع یبا سمیرا تعارف ایر

 تس لور رش اھکے اروا ےہ رادب وند اکت مولع“مجا نوا اکو بم لوم اکسس کل اراک ا دکر اظ اک وم

 درک ضاح ےن جواس کش وم ا کت ولی پا دعب ےک پاب یہا ےس ںویج و عج اےک زا اس

 ا انا تا را کشور یاشار کروم برق )اب کار کن یرٹیپایکرکز ریس شر

 ےب لاتا ےک ہلودلا پربم ںومام چاروا۔ ایوب شب تب ترمولک تب نوار يک لا اکلودلا بہ دے رود ےک ا

 ۔ایدرک دس تایحدیقاکنساویاھ از لوسام پا ندے 3

 ہلددلا ب مرور نر يک دم میس تم کشد... :تمولعیکی لا ل ارس تمافو یاری

 کنار فتو یاب لات تسدخ لدارخناطاس ےن یت من نت بي ميان قا لا اھتے ساوخےک

 ٠ یر گیل ت مولی کس ا ےن ہلوددلاناطلس خان

 کل رایزام راف نب قرص رکو ج ضا ارات ےس جو یک ےس لولا ناطر امر ترک صوت کنید ارم رولا... :تسوع یر قرص

 ےس تقو سا یقار شا یک ےل سض ےہ ا تمر کہ روا لر کرا روک 6 سر کی قرص چ انچ یکت رانعدنس ریتم

 کسانی را ایج یت اہے دیتا یارو لاپ تاق ےک ق دک تایی ہر ی ریت لک

 وفا ساناب زره نم رولا ایر اتقا ترخ سلم مرا لس نیبوسد ےک ت محی نپا ےن یگر ای زام راف نب رص .:تاو رقص

 بیاد ی لپ کس ی میم رم ےک ارگ پ اب ا ناش نب ن ارگ ن ہر ك



 مددرصح م شالج ہنی نورا رات

 ۲ ںیم سل اتر تم یو ریل ربات ازاد کتک
 رسوب رک لا دا دعوت یا ناور کر نادعب ےس یھی ...:تصوع یک ھوا یو زج رولا
 ۔ یک ت ےک ارم ر کب نک یادبوادواایگالچ نو یت کوہ تسد ےس

 رز کور ےک ےک وکی وک داش نہ وو تنطلسا رو پا شما راجو :...  توان کہی “یا
 اک لا الان ر نس یار ورکر رت تمولعی کہ یکم سنت نشد مک وک بلا ےن تنطاسا
 ےک ہر یاب ج یل کر اتقا یو المر کوم ناشی ب ےک اعر ے یا ایت کل وصو قدری زتس نااوج ورکر رق رپ نا مزقت لٹرادقم کیا ہدالعےک
 هر اک رک وس نسنیوا یک رحم ایکس ۳ سل ناو ارت سرد رگ کد ارس ںوہنا
 اچ سا < دیزنی اچ چی ملات لار وام ےن ریما ونتج یک کر وات انام کر ییا نک ایک
 مي ہمکنار ےس لشکر ے یش لا یر یت کی وک ہد لاج عام ںی م لی دی لا
 ارور ۳ لاروایآ یارطنبارعب نا شرود ےک لولا پز ک ایج ے د اقرب تفلاتو تواخب رر کا روا زانو
 ےب لم ان ولےسارکل وھکقترایلرک روا کی انا سرشار ارم هی گود
 1 ۔ایلرگودعواکۓ ید جا وکیل د دلا یل الجوا یک کل وت تحعاطا یکل ا ےن
 ےک یے د نک یا کت اد احسملوبا مانغلاوبا تنطلسلاریزو نہا ےن راییاکو ا قی آدود اک چ ۹ ۰ طر رکاب کوبا
 روص اب رک مور مت نرو ںون نالی ار کور صامر کہ ےن مت خابا یت انچ ۔ایک تاور ےس ےک ےک دا ےس رتا
 یرورنکی کس ا ےن ںوکول نا ۔ےھت ےک ےک کاپ ےک مئانویا ےک رکل نزار نکس نا نرود کا کتساو دا 2
 بصیر وب کان ساخت اچ بس لاو کسب زوم شروصت یابی کا ادا گیر ما
 روا کج کر ےس تب ۔ ںی ووا ڈ ںایتشک رحت یک ارام اک ی لما ہو رک ےک یا ا ر ھت اہ ےک یا ناری کیم کر وا دی گنج ےن ما
 ایگ ل ٹول اھت باساو لام بج یف دال گ نام کس برگر راس اتو کو رفت یم ںوڑاپ
 روا < کرسی اپ تمولع یکن ا ۔ایگوہ مور ںیم چلن تموکرود کیا یلاوہدعب ےک سا تو یک اشنا انا یا
 لیا را ماه هک راه السا تامل اپ تس شهدا اتکا ۳
 لو مع باب راد لو دلا بن م اہ اک ادب ےک ےن م ےک ر تب ےج رادرمےک مون اونو یر لاک مد بقل
 یکسال نان رمان کس کا _ا یورک واخ مآب مسو ارغب یش )نی ریون انس ب زہ لب ںیہ ںایئاڑلیکل اےس
 ۔ےت تھک ث عاباکت زم یپاوکت عاطا
 را روشی مترو کت ین یر لب دراز قرص ںیم ۵3۵ ےن ھئناطلس ۰ ی یلورلا بزپمروا قرص
 ۔ یبا ےن ہلودلااب رن م۔اھکررارقرب ب توک ی کے اتے ےک اوروبا نبرد نب رتا لو دلا بہم ےن قمن انچ وایت ترم
 لولا بہم مات سا تست اب دال بز هام دادم نرو و کوک لوا
 دارن یش ) نیہ ارواب ج اچ یو ی ک تصور تسا دارا تر تراکت فطاطروا ی دا کل ایا
 نب سیٹ انچاکسوہن بایماکر یکایک السا شدی تب بلا بر ذبح ذوب ازاد القا
 بہرے ںی ےس کا روایات کاج ساپ ےک ہقدص ےن سارا تسلیم کلاه ںی ےس لوہا بیم

 لاک رات ے اشباع 0



 مور ص٣ م "رج ٦ے نورلفىءاّتراج

 ےن ہقدص کا ھت اک وم گج تان یار و یو نایت یا سقم هلو لا برپا هک و پدر تورا

 آمارهای یک فکس کلا اب ے کج ناریم وف کل ودلا برف ےس سید جڑی دم یگدامح عر وف ہو ز اتا
 ےردقاو لاس اي

 برید درم داموا یس ءدیقالسپ پا ےس ہت ص انچ کت سارد دری قرص ایی ال دام

 یار تی اپ نا مقرصروا ار وقت ساوترد کس اذس دیتا اپ اکت حا ضم سر سپس نیو

 لول برعکس ار وادار پ مم نلامرد ےن قدروا ایک ناور مم ترت یک صو یس ےہ ا ےس لو دلا ب پرا ےک سا

 . لب ےک ھم قادر ۔یگدار کت عاصم ںیم مہر یفو

 لئ تصور بک وھگناطلس روا تف الخرود ےک رش نم ےن ہقدص نب شو. موق کدام بر فطر ب ےک یار وا س رمن

 ا ناب: یو ے رول احب م داغ ےل 6ے ضق تو تصویری سادات رازی تب تقو سام حاکی اب

 رب اچ ید مکعاکی گور ےس ںیمد کن وکی تنہ ےن دوھگن طاس روا ایک تمور شاول نب نب تا لودلا برہم نب سش وب ملے فرط

دا راز اک اروا یک یاو یش ۳ر ھت سیب مہ ایکو تاور ےک رک ر موکں وج اے دارغا تاللا رار
 تب یاب ا

ن ید ۔یئوہہ گنج یکس یٹیدیا یر انچ گیر لب یو داف ی هک مپ موا پ آکا یج ںی نورد نا ارتش کشلیس
 وکی شرم ے

 تست باش هی رس ربا کاروان ملا ایہ رک ایک رسک ںی ا یداشروا ید ےد تسلق

 یف ےن لشروااید رگ اود سان تیددف م تسر یکی نورو رک یکے ر کو پن بار صف ےن دارح نب ففم ںی ں یورک کک

 ۱ فام کرادیا رأب تعاطاروا ایکن اوراخاکت رم لی تمرخ

 ٠ یکل ین ۔اید لاڈ یم لی ےک رکی گوک یب ےک ساروا ںیشدردارپ ہقدص نب روصنم ون یر توون اطلس یک قا ا... :ماجنااکہقدص نیا

 م کرک کدام فالف ےک دون اطات ںیم طساووجوکل بق ہا اوہ مر ص تے س سئاوکں ڈو سی داورپ ںیم وت آں ار لس

 ےک اطساو لیئاوک او )مجری اور کس ےن کو رفوکن افوط او عن افار امام سا ےک رک اوبا نیب للہ نب فو کر

ج اے طساد لار اقا دن کس دامت نی ففمیھچا واال اکے تاک باند ام
 ےن ااو لا کوری

 فورخم تک تں اہی اپ رورودرود سج ہیلماکی کو ما فکاوطیکح رطیس1 ون لپ از روا بابا لا ےک سارک تسول ا

 : اید لاک ے یوا ےن ءافلظروا یے م کاما تسوق کے

 سو کف ورم: کا ایم یوم هک ۔ےھت یم خ 1ےک ید یک ن اراک روح. :ی ٹپ الجے لمبی فورم نب

 فر فر روا رور شرود اک مولع ی را یتا کوج نانا کروا یگ شاد وکں وی رادہمذ یکتشف اغرادخب تقفالظ تقد سج اھت مٹی نار

 یکر صان سیم نا ۔ایگومہضق اکی قو نلجشالس ےب ٹیردحروارابشا تیہ ہتیج رگہور عب ءامساو ہفوک لگ ےنلکپن ےرارۃتقاےک ناکام السا

 اق ییا یال رادان وک نا تنو یارک تپ تموت کو کرن ورحب یگ اودا تالف

خ ےک تارت ےس شریمرلیخ فرح کے اهر ا... ۳ً اج اک ف ورح اوب
 لمت اطر باہ یکے اروم صح ی ر

یواد ےس فرطد درا یہ یا یراضروا زیر یاسراذیا کن ابج ۔ےھت جر
 رالی لوم ) ھښ ارفع سرکار یف ام ا

 يک »رابرت ام صف يمالسا کا ا مات ناطے مگ ا یر لاا زخم انچ ادا مت ورم گور سو

 ی اي بس سد کن ایا مبادا لک گام را ایک کروا ےک رکی رابات فو ۶ ایگ ہار ھا فر

 هفت" ر یطٹے اھم ےک قع زوی اوہ د ادر فرط کت الع ی ارت ےک ہو... 6۵۰۸ شعر ل# ر ) ںی فیش اپ...

 ۔۵ ۹۹ے لاک راج یکے



 د ملم ۸ نورلغںیاآترات

 ارش قاب یم تلودد توپ یا یو لا شش نو وب ےک رصان فیلخ ایکو م تسرد تموم اظ ےس تنویآ

 نار ےن اقماصرواروید

 ریت دون ارت ۳ کل روا روش سس ۳ نکس لای زوج اف سمو ورک یکے لودر قدر دک ہے وص .....:ت الاچ ےک یب وضو نب
 لا نرو سس یا نانو نوا اتم لا انار روا کل اک ایل دار سما
 روت افاضعشاروا نافم استار دو د فارطا ےن مان وادادد ا ںوفود نااھتت الھک درد ییا کںوررک یا یک
 یاب کس گیارہ ےس شٹب نا ۔ ےہ ر نارمکشو کتا ام ےک قاطع نا کلاس کج قر وا اھت ایر کل ا اقرب کیو ود کز ورشو نایاب
 کت اہی اگل سرگرم خال یر یراق شوی ۹ما ن مدار گن وف یاد مار
 شئ رپ کالم روا ںوتکےک مع انغلوبا ےن یا ایا ما نصف جسم نخور لر فرا س ناجا تس یش ںودرکک
 لا یز را انی مکا اح یم ناتسب عقد حب ےک سا می اسب اکران ان شوی هرس سایر
 یلرگد قرون فو ناب لوس نما نی تس »تملک

 هات ابی قرص راد یا امر س نمر ایت ن اناا ایبک ریہ ردا کب تامی دص... ل ای خرواراورک ری وح
 بج یارک مقر عرب کوب تہ کیا ںی روٹیدروا ( ایر صا 00
 لاش سیم ںوراگنمو ناروا ںویماع ےک ہلودلا ندیم وو نالے رکن وآله ںاروا' ۓر'ے لورلا 1 ےس نارو
 ال مرد نکته ترکی قو مغئےس ںوماکےک لادوا تاعارم کر اس ولو لا کر ساید
 سر چرا کلا ذی در یو نت ماتهوفکی رانا دید تستر اص نانسی نصب یوم ورش
 رھپ نکیل دسدن اول اف وح انچ یورک س اوترو یک رکو ب روک ایک بیک تکالب فام نیا ےس سج ۔یکداگ کت آفر

 رم لود زو نہا مر کش لک آتی با یخ کولاک یکایک دہ
 نرود ارت کل کی رط رپ  ص روز هزار رب ذ_ لوید هرم و نصرت اس ےک کوک
 _ایگالچ لیاوروا رک تیپ و دیار اب کس ارد رم لاو

 سا نان مع ہد ما وبا: یتا زادہ پ ءاطلاواا۔ایگ آ٣: اکت وم گپ رص شر ی٣ ۹ ....:تماوکحی کردہ تافو 14 ويح
 را تی ورق لم تصدخ کہ لو لادضحم ےن یا ۔اھت ناز وا لام اکیر صف لاپ ےک یارو اات کیل ام اک عام لتر ایت سارا
 ےراسےک سا ےن سج ید ےیجکے لل ےک ےن رکی مزوکر اہ روف کیا ےن ہلودلادضحم ایکو فرخت ہب ےس گواہ گی کل وق تعاطاروا اج
 اپ ےپاےک رکی پے رڈ نادیہ دوااھڑب ےل ےک ےنرک نج ےلودلارھنیاب ےپا لودلادضع ب جر لر پل
 روا یا رقم فرط یک وقالع ےک یدرکرب وت ےن ہلودلدضنح ت ایگالچ کاپ ےک یک نب سوا :ہلودلار رام درکل اشو نک ںیم توک یک
 ی نوعی مود کس لس هل نا میش تیام قتل ارز لاک شکاری دهان
 رکنتتروا, طلا« رپ ہلودلادضحن کیلی ئوہضاح یم تمرغ گرو لارضع رو واتس لادلوا یی وصل ت
 تیز ی رد مو تملک ورک ریزان ے ہو رخاف تعلفےک کف جل ےک تغ ی اوا مت ادب موا ےس سیم ناروا رکر رگ
 یابی ت یرنوکس ١ےس برتتم ال روا وفطایگ

 ربا تواقب یکن د ےئ آیکں ودرکیل ےل شبہضق نا تموکحای کت سرد یت اک ف ارا نا ےک دد بچ اچ مانا اکو الوا یکم وع

 ۔لورلارپ



 مدرج ملم 144 نورظیا را

 تفرش ماچ ۔ایگوہادیپ کشرودص ےس اول و اب ےک اا ےک م م دذ ےس کاپ تس ایرو تموت اید کرو یر 2

 ناروا ےن ال سیم ووا وول ناروا تیام یر دپ ےل ورلارضع۔ ےگ کن مر کره و 9 فا ان ورم تب توانبم رو 1 لیک

 7 اے نادم ےک کرا قر کروا دے 2 - 1 ایک اقتهر گو رب نفیس ےن م عو اچ _ںیگاور سی و ےل ےک یورک یک

 سنا وقت ور مت ورد لا رک مارا ےک تماذبوآل مس وضو ہلودملادضحع ےہ اکو رقاد لیتر کاری لا

 ۲ ۱ ۔اھکرمئاقرپ تسوکعیک

 ےک سایہ پ تول ت لولا مام باک اروا وہ تاو کل ورلا رضع ب ج رمی ...: گرج یلورلا فرش راپ و نیر رپ

 ےرروا اہ اے ناسا لورا نکر نب ہلودلارھت ایکو ج شتر دار خب تا اراد روا یک ناب تشل لسی سر ف لولا فرش( اب

 ہلددلا رت یم لو ےک ہلودلا فرش نسیم ميس ورا فرش سای آں او ےک لانا ےک ہلورلادی وم یئاھب پا

 هنلورلام انوار خب مواتر وا یو لختسر وا مات  مدارقا تنا ار اد تمولعی کل ودلا فرش بجو انچ اتر دضووا ریش رک

 ہاشداباک مان نو دلا فرش اھت روتا تی ابن نیا رت لاوہادیپ لایض اکے نر کرم زوکی ر اشچ نیک راس دال لس لشضذپا

 ن رر وکی یک قے کب حرم لر فرم لا یکتا دا فرش تا ات نر اکر یفسو ایسا

 7 رک اوج حول و ملا فرش کیا ےس لم ںوضارودکا قی روصق گنج روا یگاود یا ایک تاور ےل کے تاک هو

 تک ای ا در سالم اتم هک شیوا کسا یا نکات

 ج شید هدر لو تسلیت گچ ںیم نیتی داو یی ونص راپ روا نیک لی 1 نیا وت نر پ

 ٠ ہک ایک ل تو اہود ےس یزید لٹا ےن دب ئاچ ےک مار 7ںیم ںومتروا اکر کے یر تا یاس یاروا ۳

 اھت اپ ےک نا وج ردااداہای دان وخےک نا ےن ددب ۔ےگ وہراوسپ ںوڑوھکترواےک ہن لایخسوکووخب هر ششم سس سرا نر

 ھچن انچ ۔ےن آے ایی اپ یت ےک ا ۔اگاھب فرط کم ےک ںادربرکاب ناج نار اسےک ںویمد دن ےک کہ ایلرک فقر پ بس ا
 ۱ دیگ ًادادفب+ناتی رپ

 و تمولک_ یو وشو توق 7 شقو لوتسپ نربوص لیک وو روا یو و تمواکو راو اکردپ ے عقاو گا... :ہلورلا رضا

 ہلودلاء اہ اے تم الغ ن اولا کتں ای رگ اوہ لکم لن روا یلص اک تاوتموکردب ےس تقوا ۔ ایگہادیپ لات اد ماکفشا ںیم ترساپر

 ی ںوہ اروا مول اک زاتوابب نر ایک ت اقصر ں ج نر ایگ د بلال ورلارص ا انروا۔یئوہا اطع تموکقر نس ا سیم روو ےک

 ۔ایگوہدنلبر خر کؤاکس ا دوا یوو دب ت رک اے ںی یت د کورکی رپ وادا ف ےک وور نویس سا اھت تر کت ش اورطاخ

 ےن لو اب چپ اوہ رر پ تموت یک ار کے فرط کل ولا ءاہب زم نبر یر یا... دھر ص ای اکو اد خب ر لاو وحرب

 مایق سی ہفوکف ارطا رفت ارد ایکراق خا بقا اکک ایم لا کت زع یکت مدخ ساوک سرہ داتسار فورا نیا ییا روا ایدرکل ورم ۱

 غاقد کاج کک س۳ کن ہلسلس نکی رسد تستر ان شو شال لر ارم شی ید
 یار کتی عات گنج قورعا ےس لسو نبا ور لا ر ف ںوڈود رگ دارا تر رسا روایات 1 و امر

 اڑے لوا یں وود ئاچ اراک( ناسارا یاو ) ےن سات یر یتا تتاط یک اب لو نا بم ابر یراہ اساسا

 رب نقش نیم وند کرج کر قران وبا کے شوا ریما ع لا کاک نات اے لینک

اس اروا س در2 ےک دد یک روایی( فرط یر خاراپ ل الدف ےس یاو کر ونمت نب
 رک وا کب ۳ الم

 سلولی گدا ےگ آس اپ کسی ون نت سس لو اپ امن: مارو هنر و کره نبی لا



 مور مالم ےھ نورظن را

 ےس ہا نانع نج لس کس وا ڈی ڈے دادفی ۔ےھ ڑب فرطیکدادفب ے وہ ترک ایقو ےن وک۔ایکوہ کیرشز وام
 یت اوہ سین ج1 اکی لیا ایکو ہ ریت ےس اتق ےس ہری و رپ ت نہ ری ردا تیام کد ارخب تالش راو تا یار وای شاپ ےک شوشا دی
 ےک ا رب شک تم دارو صا گوکر لا برس بس ےک بس انچ یگ کل سوم اه ها تست اد نب اگ
 بای ور شاک باکو طخ اسے ہلورلاءاہب ےن یا ر ار چپ کرک ےک یا یبا ایات اراک اول ےن کک

 ےس درہ روا لاتا بنیسوت روا اح اب مرت فرط کت یو کش نت نت لا سي ست نادری دعب ےک لا کورش کم
 ماچ ال ٗل صو نی نوع از اراده اہ انا را ےن یکایک یورک ورش اورا

 نئ ۳9 ایدرگءاسو کا رکا جوک امام ےس تہ روید کل ےس دوری ےک ےک ےک الف
 7 1 رسا فشن دی ارغب تضاد لت تمرخ شا یر
 رینج ید مک لورم کی دص نبرد اوبا تاعا بس ۳ یکم لام تارے یک یارو مک
 ایکءدعواکے نرم ا تاجر دا ماکت ای ۳3 ونضنتیررپ تس یار ار ارا وں وج ذی اش شوا
 _ایگالچ لیدادفب وناو و جا دیمروا ےۓ درکادا تاجارخا ےک ےل یتااطم ےک ےرعو ےن یب وت نب ردہای کہ یشادرپ سا زاری

 ےک لپ ےھت و ریخو لب ب کوشلاوباروا نانعوبا یقین اش لا ریبن لب... وب صدد نت: لالہ
 ساب لا شوم تشنه ےک پای سلب ملا یراق رس لب کا دره دا

 یر ورا ید تی ملک ےرسود پا ےنددب ھوا اوہ ناوج رک شیپ اپ ےک لاو چاه

 سا ردب گرگ این دنیاو کد دژ کل او( (ورشلو) ضمنا ماهان افماص«لاب ره لا :رضتقاکلالب وزش
 روان پزی تا اب تس دام سو بج روا اور ےس نافماسہتسوکوکل الہ 9 تک ئل سا. دفاع
 نا ایل رک رص ایہ اک لف ےک زوررہشروا ید رک از افسر ںیم وف ےن لالہ رک یو یک ۴ یکے( دب) پاب 2
 لا- ایل ٹولوکرای گے ک اروا لا اکیا نا کرک ول ل اپ را اون برایم اک یک نشو تہب : یک ڈنر صاحم یتا
 مور تفت ےب پے داو

 ھتاس اکر دب بس ےک بس ایل الہ وآں وتسود روا لوراو مکس دب پاب سا ےک لالہ ایت راع رار رب روایت زیات ل الب :یرافزلگردپ
 واک ا سیمرونہہ۔اوہاڑیکل گکےن کک نج ےس پاب ےس اےک کب ترم قراری جت اپ ےک لالہ ےک کچ
 رکاب ای مر اس لب سارا یک تست بیپ سا
 لر ران ب اپس او لات روا ید رکر رقم شے ےک ےس راکوی پ باو روید رل

I)نج تار وار کم طوبضم ےس حرط ہوکہ ےک رے روط غزوا ےس وچ شارپ ہوتے داب  

 9 س ےک لق کارڈ سیہ رب آوریم تین 3 نکس لب کا مای لا رتسا اپ ےک جین کد یار نا
 الا اقرار ںی 2 اوبا رک قوای کر دب ٍیداس لا« ان دن ساب اجے ھت اہ وا ی ایا
 ۔ایدرآ طس تہ ردا ایک ت امرا ےب اے لال ےس آلے کلا رفت یم بے ا اش

 ا مے ہہ یے وے 9 -ےہ یصاملا ناس یم لئ را...
 نا دم



 مور متر ۱ ےەا ا ناورلظن یر

 ایر جھک لالہ ےس یا ایگ کت سرور ار اوہ اتر قو واک ہیک اور ھت مک یدو لار تناسلي مزو جاے لورلا

 رنیارلل وقسع اطا ے چو یک رار واوارک ل وت تع اطا کل ودلا اہ مکے سے رتب کہ کد ےار ےن کولا یکی روش ےہ ۵ دا نب یم

 ےس ایما کز اپ زاسروا ین تپ ےس ار یکی کوا ےس لالہ رکن ورکی را کوے ںواہب ےح ورکت سم یدلج سیم کن و ےترکں ین

 اول رک کری ےس لالہ ایک مے درست موکت کش کارت ری کسب ی لب اکیا یم

 ۱ ۷ لوہای ےل ےک تععاطازاہظ اپ یکے ن رکہلب قم یر

 ردا ایک ےہ ھقاو لکو زو ج الاد یک تلج یے زو ددا اکی الہ ہکے کرک ناسا اک ھا لا ےنردب ...: تحح اطا روا یز افر گا گلاب

 ےگ وم لل تت الخ ےک تننطاس اب زو انچ ۔ایدرکت اقے تانگو تاک کل الہ ےب ےن اے بمر روا پس کز اب لاج یک ل الہ ےب کت اب

 ددب لایا یک حات اید ےس ےن تدا مزو ایگ کر ظاہر ابدآ الہ کا تایپ ت ےن رز رعب دای رھپ اید ےس مکے کھوار ل

 یک ن ںام یک اا یورک مت یکے کیا کک ےس ا ردہ)پاباک اہ دخت آکر اطر شا لا تساوخ ان لگداپ ےن یالپ ءہددرکلاوخیےک

 یاں ولت ایلرکا طوب اپساو اروا Ey روا ای دے راو س كا زو کس اوترو کا 7 تیم ںوگوا نا

 ہعلقےن ییزو۔ ےھت برقت روس کت تارا دل کس اد لرد لات اچ« ران امت سل ای تقو

 ایگ چ سباورارخب توال اراورکے پابساو لام روا ایا رد

 > سننا ےس فرط ینا ےن وا دییوااھت ادرس شات زور ی نصیب... زور شک الپ نہر اط

 پو مس را رایت سرا کا یتریق ں وند ناررپ نب لالہ روا ےس آل نج یم ۳ الاب تاتاو بج اھت ايگر رقم بان رول زور

 ےس و اروا یاو: تسع وف کت نطاسازو سم بجردام یضانچ یر لایت شرب ےس عو کت طاس مزو کمار روا اهر

 سرب طه يا اپ ےکرہاط تقو ساوچ اب دعا ر یک ں ودل ناروا ھی یخ زوم آباطعتا ےن تنطاس زو نا لر زور

 ایک ر کز ےک یار وتمر ہز ور شوای ورکا رواں وی دیت

 تر تپ ککے کاپ ید رکو نب نے( لج ریما ) نصر شوی هو. لا اکل الہ یب ےک لاروایپ نصر

 : ہت ورا ر معاق کک ں ودی زورم اکے لیئے اوج تاق اتار گار کور صاماکس ا سی( دبوک) 9 یہی لقروا یک تے شک

 ایاھتا اج اک س ا ےن قرف ییا ی ان ناقروج ےس ںیم ںودرک۔ ےہ لس سارا دنا کپ یکدہ رک رکےن ںویتاسےک ردباک لپ

 نج نیب ایک کل بق تعاطا کت سوسن از لول نوا سه لورم درب نا اچ

 اے رہ ےک مات اب ی آے زور ےس فوت بدو سا لالہ نہ اط درک ذم لیری ارور یررگووسم

 2270 کم اھت کو ےن ہلودلا سمنںایکع ورخےت رغ کے کی ب ےس العےک رای داواد سا وت یر کت وم کررہا ا بج

 ضد سر ریلی رام لند ریل رک کد تک تسا ےس لولا یک رکا لےے سا یقین یاس اوہ یک ت رایاو تمواک

 ۱ و 2 0٤

 تاعقاد نا ے ہلودلا ناطلس۔ اتری ادب تخقالقلراد ساپ ےک ہود ن اطلس ینا خ لاردب نج یلالپ پاپ اکرہاط :یراقر گا رہ ط

 سا اید اور مک تل با بک سودا لرد ج وف یم رادقم یئاکروا گنج ناماس۔یو یئاہ ےس دیتا اب رک الا یک

 درب سلول سن چی پس تست کل الی ےس ےنوہ ور شےک کچ نال. کوہ تار کر ہیکل ال روا لورا
 هاش سل لب لاو دارخب رکارکت نسلتمو سوت ےک سا وج ںی ف یاش الاڈرکل کر قرن ارور سا روا ید: تگ

0 



 ے٢ ۱ نورظنا را

 ناوج اھت اک ا رب لوربشنوا ںوتتن ا ہو الع ےک نااھت یم ضعیق ےک دراز اوہ ارب ور صح پس رواواپ آرتسا دنوا

ETیا ےک لولا رباط "لک تير اب لاک ارواردپ لوک اھت یگروا تم دعناب ہلصو یلاع یلداع۔  
 اقا ر لیت س یکدیق ںی ارم ۰

 الت ناو کلاس قضا قادر نقاش شدن 'نانع نب ہم ئابا :وشناوا
 نام سا مت سر بد ڑاے رجم دبا تباقرروا یاس عوب یم ںوبوصےک لیتی ےک ی ار وار ولت کب درلب ۔ اتمام

 نکیل یک نج ےس نا ےن کوشلاوبا ءںیم ںی فا 'یئاش ےس دادقب توالقاراد نا ای اک ا) کوشادوا یک یک ا دوا یئاپ ت
 ایم ےن کوشلاوبا تی۲ ن ارغب ےک شوقا ہی ےس فرط یک ودلاءاہب : کلم ار یم زوہکک تی اہ ایگوہ نیشن لفں یم ناولعرکاھٹا تیر
 ل اک

 ما اومن رفد تع اطا ےس رب نبا ل الہ نربط شبا ی نکا لول لا. گج کر اط روا لول
 (نایلع یلاو)کولاوبا یک اہک یہ ک هاب پاپ 1 یک اطع ترادو تملک کی روا م وق یکی اروا یورک د ےس دیق ےس ارس
 کمار ںی ار اچ قوش کک ہلدب ےس کوشلاوبادعب ےک ےنوہ اہ ہے یوا اط اھت پر الا اپ رایت ادا ےس
 ای گنج ید یئاھپ اک ایکو ہ تسلوکک وتلاوبا ںی تاو یار اچ دی یئالے کیش اولاروا ےک بہت تالا آ
 ترک آں یئاو سیب ناول لئے ایدہ رای ناتا ارٹھچ ہلمسلسو راہ وداک کچ ےک رکرایت سی وف ےن فوت ہادعب

 درمان نیک گیر لوس عروس یا سرا ۱

 ےس لاخ ےک ےن رکب اہ دع اک الود آل سا کلا توقف لود شلوار نا. :توص یک الپ ن رباط

 فوٹ بس ےس فرط یک وشاب روا ھو نانی ےس تبرر کرہ اف باب درک رہاط اک کن نر سا

 ایل ےک ہلا اک وغ ےک ھت ب رھ یاب ےنپارداایدرک تا اکی کرن دنت آی کس ١ ےک کل ھر ہاط شی تلاح یکت لفن ےن کرنا ولو و
 اوہ یم ذپ ص یقرکاچ لیون درواالر کف رب ںوقالع ےر اس ےکرہاط ےن کوٹلاوارچ ۔ یورک ڈرا ایل ی سوار خب رب اقم ےن ںی ےک رم اط

 واک ارپ ند رکید تسکلوکں وج وف کوہ لولا سش بج ویلے یوکال ودلا بجر ...: کوشا وا پوکی
 اروا تسر خر وپا ایل ن ےس کر رخ انچ ۔یئاھب ہن یھ بو رذ تموکعی کر فید رویت گاج
 لارلرلاءالع چن انچ یک شاٹسا گل ےن دادقب ناطاس لولا فرش ۔الچ سم بتاتے لورم ایوب شارپ لو راس
 ۔ایگ یاو رکو شت سرے بق اھت س

 ناو سیار وا نار یر اخذ س۲ی می پ ےر ےن ںوہناروااوہروشوروزاکں وہ رات ات بج دعب ےک سا....:ہلسقتا کلوب ات اپ
 یا ےک نا ۔ کدے د تسون ار اروا ایک روغ ف الغ ےک ںیہ را ات ےک کو شلاولا ن ر اولا اےک ےن رکرام ٹول کنرونیدروا و

 ۔ ےک چ ںی هه دروس نذار یر نام کم +2 ٦+-ِ

 تا ہیع وت ل یہرتددارکا کج وکی او ےک سارواایلرکل اهرضتق بل وص نیست ےن کوٹشلاوا یی :ںایایماک یک وابا
 هر کک * هه نایلون مشی اب فرط لیدر ا حلق. فوق کس نوش یاب کنی او رم فرق

 اک ےن را چوک وف پا ند یا ےن کیوٹلاوبارنایگوہ نایمشاوکش لا یک ؟لیاوازیاومد درگ کہ اور وف کیا نت ےک ےن کک

 یز رش
 مانکن یو اے ےس اج یک



 مودرصح متلب »۳ نورظن را

9 1 
 2ج 7 ۸ 7 رم
 ناچ انچ یک ساخر د یکن اردا یک کل وقت عاطا ےنرہش لئایخ انچ ایل تم هایپر یورش ژان

 درسی اکا ےس روی کک وشلاوبا۔ ئل رکر نب ےزاورد ےک ہحفروا یک ےن وان رکا اج ںیمہحلفےکر شاعسو ےن عوف اھمروا۔ایدےد نساوکں وگول ۱

1 ۱ ۱ 

 باد بر یوا اھم ام اکر نی دے فرط کپ اب ےس ا کتلو نبر اوبا... شق ام ںی لم چپ ےک سارو اکیلا ا نا اولا
 یکت اقلعتمو فارطاےک سارواایلرک ت لوخقرعت اروا ےک م مدت ےک یارب تس ایرو تمول اق مات ل یھب یم تسایس ت الاد

 ۱ اپ لوک بیات کرد پیچ یر رکن اس لا کت ین درب تسد یر ات

 مس 1 “ص0 و یگ رام رک 2 اولا

 11 0 آں ایاچ یک سم یم رکضق رب ہعلقرک آپ رک روال فوق سای

 را راک جا باس یر ماغپ ہی للہ انچاھت یب نافماص فارطا عٹاد)ارس لیپ اوج لب خ نچ ےس ںی وق

 نارود شاہی کر صاحم اک ع وف یک اد ارو ای رکے کشا لاج ایک باورم یارب ہرصاحیےک لت او بج چ ئانچ راک

 لمس ته کن ک ادا چتر ینہ کپ چر ماتم ییا لم کی انچ ای 1ں یئادورابود ےل ےک ہرصاحیےک وا

 دید لات لس لا یک کل ورب ور ےک کرد ۱

 رعب ےک لااب رن ہر صاھحمپل دم کوکر اخلی وزش رک حر ا ۔اوہ ہم دیصدح ےہ ےس ہعققاو کاو واوا .. لپ روزربش

 0 وکاکن نہ لودلاءاطع ےن لہ کت ں اہیب کوہ لصضاح دق یئوکر ای کوہ لوط کج ہلملح ایاھڑب مدق فرط یکں وقادعےک لہ“

 یر شوی پنیر اید سلول ید بیت کیر تارا ید ال کن آش

 دک دس جی اروا اھت اک نب لم )کلاه چ بت ےن کاو رعب ےک ںیہ. ک را نا
 یاب دایگ یک یر نا صاحسفرط در چک[ کل گیس پا بسا ےس یر ساید کے 1

 کیا ف رص یب اق وو ےن سا ےئۓل نیجچکب ابساو لام روا سا ےک لودر ون ول تاک ایل رک رو وای سر رشک ز ارب د

 و2 امد لس ضعق نر کے س فوڈ کا سا د ب فرط کوت الع ےک ارجن لب باس یئاھب اک لاک ٹر فی اھت یکم ایق تار

 ےک کوشلادلاےرجو یکس نج 0 یک ار کش کیا ےن لو دلا لالچ انچ یک ساوخرد یدادبا ےس داد ناطاس لورا لالجواایگ ٹولے

 یک وت داینذ کک ول اوب یئاھب ےب رکوہضاح ںی تمدخ یک اکی یہلودلاءالعر کود گنریب ےن لب رافوفکے در ےک باخرس ےتالع

 وک شاور نی پن یس اوما ايتو روک )اڑپ لگا تیا یک اھحتاس ےک فی اولاءالھ چن انچ یگ امد یی ہل باقم ےک ساروا کتیا

 ےک وخلا ای بی ذکر ترم تفر تفر ایک ب ق اھت ےن ہلو لا العا یک ٹول فرط یکن اوج دوس یئکل رخ یس ا

 ترول اجر يک تهی سپر اردو اپ ےک ہلودلا روال ماکو ناب ںیم

 ام اپ ےہ لود لاء الع جہ زوم لایخ اکی اے ھوا یم رک ےس ھم پ کتک ورک سا ےئالع ےنپا ول ودلا لال

 تا شاد سفید یا اچ اهدا 1

 اٹولب وکٹ اباقتم ےک ا وودرگےک لاایٹر کور صا اک لادوا اڑ مدق فرط یکزور بش ےن کوٹناوبا سیم سر کب ....:ط صا کرد زر غ

 سل لب لاو يه کاپ لک وا ےک یار کافر شان مارک کاست ات تم

 ۔ےے او سیم اج رام 0



 ۰ نورظیا را

 بج یک وقالع کوشلاوبا ریو مرے زور ےس اد ہ7ل ےک یرمگراف فرط کل وقالعے رس کوٹلاولا کر اپر ایر ل٣ اھت یق سا
 اتیا ےس رام تول لہ اگںووارک رس وتو لا ساک او _ شا نوا بچ نا ایت یال چ ےہ رر تول
 ناولع کو اوبادوجواپ ےک سار ال ورا لک روی ڑب فرطط یکن اغماصے نواب ےک ارگ اب کر
 و ر اید ورا ي م لیتے یا ورک لوھکی ہوکں وقرلع ےک لیکر وا کب فرط یکن اخماص ےس

fatsنایک 1لجاو لوشولاروا وارا  

 نهج ےس مکےک کیب لئ اھب سا لا مار اره لا. ۔:شف رپ تمولع یک وشلاوااکل اہ یئاھپ ےک کیب لرخمط
 تل روید لو نا کوبا چ یاب نا عن است کرک ی نادم ی ےک ر وااو تاور ے ناک ےک
 ہناد فرط یک 0« مت باس کارا رک د کروند ےن لای نان یر رک ورب ورک وک ا تحور ر تیا

 زوج یم نا اش ےھت درکروا یھاند شیوا ارواایکرایتفاتساراکن اور کک اب آر یر تست رتن یا یل رق کس او وخ لاوبا یکم
 ماقےصتازباک نوک وشام سن ” یئوہ یز روخ یڑب تہب ایل کض تپ ناجضامش چو زم روا ےاہڑب مدق فر یکن اجزا سلام یک

u 1ناوعروخروااید شش یم 0 نادر بی اتوا رت روا لاو للا اے کوشا لا رکا اج ںم ناولع سا کس کا  

 نایت ادا

 لنت نت تار وب تسلتو لود ۷ ا ع ار

 هایم اپ ست 3 لنوو لا باش انام رک ےل ال ناجا تستی کات ایک ددری دا

 ارگ نازی ی ناک اک وشلاوبا یم ہلسلس یب وا وتو زایلرگ چرت ناقروج رخ 1ےک نام دام لاین۔ی
 نت ےس تبب ایل فولاھت اپ ےک نام جوار کرک نیم نیا ماقمروااوہ ناور سیم بق اھت ےک ںوردیسر لصانئا پو رک یا اکل وا دات
 _ ےگ وہ رت یموالب بناوجو فارا کالا ےک ومر ڈک ا

 ت لارض اک تقلا دای درکرا ری: ےس تاففب اونو بک یاب ےک ساروا کوٹاوبا ےن تاعقاو نا ....:داحتا اک و شااوہاروا لام
 داد لب ھت ایک لا دیق ناب ےک لابا عشا ٹاک واب یو عو رش تما طخ ںی یکی اچ گرم لفرشلد اتا ےک رک

 رہ اروا ےس ایر مدس تو یاہو کب اپ لس شوک اکو ار یکم شک( یاولموایو ساب کس کوشا لا
 فاس لر اک وٹاوہلا ےس یا 2 زر ا مہلدب < لار تدارک ایدز يابد تا ےب.
 سلامت اس مو ہعاقرود ے باخرم ےن ک کوشا لو ۔ ےگ وہ تبرک ساتم ےس لات رواں ا اھک راس لودر ایرج

 تل سوشا نب یکدحس شیر در گچ تب را ختم لا بانر گر 4 گی نور
 ایا  ولوکن بش سري ارزو نیو کس رکن لات گره

 تمایل لا لات یئاھب اک ارب یئاپ تافو سیم ناولع تافاضم ناور یس کوشا لو یم ا ۹ لوشلاولا
 لعاب ےس ی اوآ کر ع ایگ لچ شاپ کس لو فرحت تعاطا یکک ولا یبا نب یردوس اور اکو اه یر
 ۴ ےہ د بیغزت بل رگ لو جاري اپ ےک( یئاھب ےک کی ل رغط )لاند والا:

 روا کوے ر ٹک کر ت یش ھب کیا ںیج ت العود ےک مان لام ہ ریس... ۔نادلبلارحشہب ےہ ںوئاگک یا اکناییسامہقالع کيا عل اد سم ںودڈابپ. نادر 0
 . نیلم شک ؟:قرت بنام ناو



 مدره مدل ۱ ے۵ كودلغ نبا را

 ےہ ا 3 3 ۳ ےک 5

سبج قے ناولع ےن لین تقو سج 1 :رضقم نر
لہ کرب اط نجد رب نیست تقو سا یھئید تسکشوکں ودرک

 ےہ کد دپ کک لا

 مد سنوات ات مات چ انچ کر نیر شورا او کوبا تير

 نایک ےس کچ انچ ںی راک یک ل ات شر دیو مک کنش اب فرط کرنی دواک ارور اے لم کک و برک وچ

 ایر زرہ رونی وری تاک

 تداعب ییا قس ) یر عسزواہ روا ایلرک نوع مات ےک ارحب ےک کوٹاوپا یئاھب ےپا ےن ںیم 0 نیز

رپ سوتا یلومتن لو مج واایڈ ےن آخ ے یقالخ اب ھتاسےک ںودرک یم ناخ ای داشایلرکح از( کروز
 ےن ییدعس اگل ےن رک وم ےب 

 ناخی داش ںیم یورک کی رعسر یا اکں ویرات ہے لایا هاب ہوا یک پ آیا جید بیخ کلا ر۸ قر لوقالع ناوکل یخ

باج یک 0 تشہبام کوہ غراف ےس یت مکر شوااھڈپربطخ کمان ےک یلایخ ےک رک رپ ناولع ےن یر ای ورک اور یم با یک
 

 ایج کف وم ہبلخاکل این ےک کرب ساروای گئ پن اوحاروف کل رخ کت کردو نر اوکل بي

اساو لام ےک یار ادا فرط کب ارساپ ےپاےس تشربایدعم....:کنج درب روا یر مس
 نوفتس یر عب ےک سا سال ٹولوکب

 روا ۔ دانچ رکا ج ںی واب ھ رووت بارم یورک نر اتمکٹولرشنواایلرکرامفر کوک ب ان ےک باخغرص ےن شہ ایکدتاور بناج یکن ینہ وک

 لار ات رک ناولعوکر دب ےی ےس اروم ےس اے لہ یارک راپ ووړپ ناولعروا یک لچ سبا بام یکن یس قیر س

 £ ضقو نال یارک ارگ لار روا اه فرط کیو یکتا ت ٣ےن یدعسر چناب دڑ اکا رڈنساکی ایم اکی ار ناول ےن ۱

 - 9سال شور شعار لا مرق فرط کل م اچ ےپادعب

 یگ ںی ناولع زین روا ںوربشےک فارطا سا ےن رگکشایراج اج 00,71 یرعس

 ب تشلاخیکں ودرکرگنایکو دار اے چیک نب ارگ گی لات سکس یرعس لار لار ابا رضا

 اق مرکز الا یس یان مراد نب گرا ھی نوا رود ےک ےک ےس رکھ رضایا کب انسا تا ےن یردسدعب ارز ےس سا ا

 ها نما شف عنوان جگر رتسارروا ت رغ ےس رد گڑ وا ۱

 ایک ادھتا ےک یا ادب ےک ٹی کپ ارا نا رکی ا کک ےک رہ زاکیر ۵ اوردر س ےک

 شک پا 77 رک اوا ےس ےک ا قو یا لر کرار کل وا یا بیرت یا ے بانر یو سج و مک رع

 a E یم ںی 5 2 1 2 ےک د

رکوع ےک ےک ب یم واک یر کب اخر کچ ۔ ی ہک قفا کرکے پ اب ےس اڑ ہن بھی روا آص تقی ل
 اے ید ےس لور 

 اکی ہد یکک ولا لا نب یئدعسروا ساواک "سا ےن ای اپ لی ےک رر کوک با وہ دحتو مک ےن ںودرکےۓ یل سا
01 3 

 ا ر کی دعس یے مے یر ع کہے کشا کیا د یکبار پ اب ےٹارواایدڑوچوکیدوس ےن رک اوبا ےک سا خان ایک اعم

 ایارکورضاحم اکہ اش زاری ےن ییدعسروا یکرام ٹولرکل وھک

وا ل ی ئاچ ایل ناور فرط کل ای ےک رک جرم یم تروص یک عج وفوکب س ن ادایگوم یک ہور یااکں ودرک دب ےک
 ایکو ایپ ور طخ ےس سا

 یب -اید اپ اکتعاطا اچ اوکراحیاکواداااھڑب مت فرط یو رس ےن ید ان ۔ایکراہتااکت رفات ےن ا

 ؛اگن لت عطا ےن ںولاو عر گا داور ےک نور رنک رس لی ...:کج کلی راج اترواگرعس

 ۔ےرر گھنی دنزدرپا ۰شد لاک راج ۱۳١۵-0 ع لاک اتو شال
۰ 

 شات طا ںاہی قباطعےکا ۰اد ج لا را:
 جج مادد مدل لات نر شیپ رم

 و ۵ ۵ 6 ۔ے نالی لاک ران



 00 ۱ ے٦ نورلقىاٌرات
 باس لرد کلید اب ناجا رے لکشم دب یدعسایدرکک الہ ےن یدرسوکںل وگول یئاب ےگ مرکب وڈ لو هر روا رب روا ےئل وہ رک لب گپ بینش ےک تاباقم نام وہدذنےک راک یک ناورین ایش مروا تور پد کہ اھم ناک کن ام نایب شلوار لا یک ںی را اتالات واوا سا »لا < یاب نا سا ےن لو رات ت اھت ےدہ ےلاڈ اپ پ صاف ےک یوکے ن نم کش یر لو نا یو« نور مدد تا یر کت ساوفرو دارا سل اار کس اچ و قوا باحا ےنپا ےن وہ بایماکی اس ےک لای کد کردیے تس پدی گنی دی آگ نکہ مل اترک ایک ار مایہ نما مر زرد نیم عرف کلا بکر رو سو لب بلک ها شی اور فرط یک پورگک یاکی نا ۔ هتل “ےر شاپ ےک نیب کک تل اہی ایکت تشارگو رفیق لوک ناتمام« تساق لامر فرط کن رن تام ےک وف قابورواایکہ ادرپہرصاحے ہول ددد اوا کی یاد لای۔ ےس کج ردا
 دوم کاپ ےک یا رداایگالچ کاپ ےک ہی زم نن یو۶ الا
 نو شے راوج و برقروا ید رکد نب ھآ یک فودر ایکو رصاحماکن ادریس صلق ےن یاب ےک سا سٹ اکل ای ےناورب علت
 یر نور يا اب دیگر ام دلت وک تک یا ےس یم لو اےس اروا یارک بسا هرات اک کرمی ںاہد ردا رک ہعلقےن لایا نا ۔ یک لوت ت عاطا ر الت شکاف روا کیم نوت ام ناور اھت 87کی کب الم اکی رگ و ییا ۔ںیکن اور سی وف نل ےک ےن رام
 روا کد شا تاکو نا ےس فلور یا کیچ ےس اوا ہک کب اق فدو باا کب الی فر کلم نر رج رو رج جیب کس اپ مان نا ایکی باهوش ر نیب دالا پاک لای دا لایپاکت وب س نره يا لی دت ںیم تلف ند کیا ےن زورربش لا چن انچ ےھت دوج م لاد لو نادج ایدراھبا رپ ےن رک مج کتا ارپ ںی رات ات ناگ روا یک ورم تبامک دف ترش یکی عت وموکل ہے سناایرکو صا اکو اش اوہ ہر کپ یلاخ ندیم ےن 0 اب کند یک گام لب درب زورخذ_ تفکر نسل هذچ افسر تر یروزرش
 رپ ی اپ ےک ادب ردا: بای مک

 مزار تولوا نا فوری ک ماق نمی درگکیاکں رات ات شرما ...: گج کل ویرات اتروا معا نج 1
 ےک لا ایگ ہد ما کک ہں اہیاب دے ہرصاھپ سم کہ اش نار تہب لایخ الا )رہ اط نج ھا ۔ایلےن ںکباو بمس اکہ س اھت ایک ل کام ےس ںہراجنے کے یا تمہ جے دیک ا چب یس یاب یک سک سد کا کیا تا تارا
 دیک 0 تشزہا کوہ شان تو تورها لام ۔یکتساوخرد یک ادا ے لینی نشہ ابد یر

 دایرکت پرورش اید جور شک کیا ےس شیپ ایالت گراد لا :ش وارغب لبا
 ھتاہ لام اتا ردااکوہہض بایساکن کلایکور صاوماکن اولع قد ااب درک رگ رط یکن اولعیےندادفب ايد و نور جرات رها
 و لا چیت اوقاف لر وا ایل ار ضیربرب کل وصنا یک عرف اش ےھت ےگ ڈوب ےک
 فیس رخ نیک و گرا نام اڈڈ اڑپ رب لص اف ےک للرچ ےس دادفب فی دا یابد اروا باپسا
 ۔شنوسر وج ے ا نیکی یی اک اکیس کدی ےک ناہید ل کپ 0
 سو لک ریل تشیل اب. 9



 ود مچ : 2 نودلغن بارا

 وبس روا کو تساوت ےس ںیہ را ریو ھت دوجوم لہو تقو ساوج ے ںیہ رات ات نل کس اوہ تاور فرط کب نین رک
 اک یون ی ولا ڈک تا

 ے ما رت اد تزگۂتیاہت ن اطلساوہر ضاح لم تمدخ یکک یب لرخن اطلس یئاھہاکک وشلاوبا لہباحس مر مزہ. :گلیب لرخروا لباپم
 یئاکوج یک شاغس یکی اہ دایکب اس یئاھب ےنپا ےن لام کتیا تساوکحی کن افماصروازوررپشاق وہ نادر بس ںوقالعےک سا ےادواای آی
 اینک اوج یک چاپ ہوا درک انداز تیوب ارم وتو اف یک ا ےس اطا چ تچ اھت شم یق کن اس ۶
 اپر مورک ےس یاش ایان ع ا یک شا يا نیا ییدحس او داور فر اصل( لا ر ےس دیق .باخرص یکدر بیٹ تسوکع وت لورٹنک
 ۱ ا اج روطب نیر نواروکس الی لر اطلس

 ےئل ےک ےن رک روک ار ف ارطا رکے د جا فا یراج وکی دحس ےن کیب لگرخطناطلس سجی مرچ... ۔لگہ 1 فلووباروا یرعس
 ایکب ق اھت ےن یکدعس اوہاڑ یک ی باک رک ہلیاتتم فلوو اص ب بتا یک ی ارا فلووبا ےک رکج وے ںاہدر ایج تشدہام نی ہدایکرناور

 - لک گاعب را نا یتا ٹن تفلز وا تواب اس او لاسی رکاب رود ۱

 USER چپ گرم... :یراوقرگیکل باک"

 ںو نا ےن یش: انچ نگ یھت ےک لہ مم تار جدا یب یاد ےک کٹ عواکت خاعاراددم یکن ا ےن یگدعس کت یا کتی

 نا چت کز سلنا قرار ن اکو دے لک ایرکراآر کوک
 ساز آل و شید سپاس نت اد مس ےک یدعسرکوہ ناٹیرپ لب ےل ٹول باساو لم ےک
 بس بس شرور ترک ع ےک روس رب بار ایکب قاتل باک
 ۔ایگا اچ لو ناولعرو اب !ےن سچ او

 ر رم ن شیر لا و  ں EE ٣ل دادخب تفال ارادے تاعقاد نا. لو زرشک با

 طلا لی یکدیق اپ یرعس لار نوبل اپ ےک کیب لرخط بکس رس متال نا
 کس ا یک ناوہ کی داد گا اپ ےک دعو ےک کد ع ےن کب لرغط

 لرخط ن اطلسرخ لام اکے شیو یل سی لیا کم سا یر« وررک رے دیقوکل ماند ب رپ ےک لم

 * راترکووو کت ن ایرو ےس ناورب روادابقت راجان۔ دن ترش نراولع ہاری کوہ ناور فرط یک ن اول ع ےک رک العااکت داخب ےس کب

 فرط یزو رہن م ناک یک بک نب رر ریا ےن سار کراوگ لشاب اکی دحسوکک یب لرخط ناطلس۔ کل وقت عاطا یکم لا کیم اروا

 لجن روا ایک اب بخدا قشر مر بنا لپ میم ابا یو لالہ ایگ آنت اس ؟رالاسر پاکی یردحس) یقاعسا نب میپ اربا۔اید رگ اور

 ےک رھگخ اراتوک ا یا شر بہر هر لٹ 1/4ماہ ما نبوی اب نوک یی یابد ام« مدت فر طی زهر ےن

 لان ا اتم مکا اعاک اف نقر وج ومو رق 2 ذروا ب ایس او لاب اک یر حس س نادرب اقروا م لق ا ۳0 ضیق کس یرعسعاق ای د بقشر

 ایگ ورک ن اید بار تیت اقع ےس ا عاق ای درکرو دکر در ا اق غ نوت

 ِ امد یئوکد تاس ےک ین ااوس ےک ڑاھد رام ےھت تاج فرط یت گوہ یئاح اٹھگیکں ادرپ ںویماند ےس فرطرہ ہک نم عم 22 کن ولت

 ار انچایکہ اور فری کز اوہادھتاسےک لوج وف یراج او هرم لاو )ر یتا نب لیا ےن کیپ لرغطن اطلس ن ارود یا اب یک کوس
 ولا ھو ےگ ےس راے ٹو اڑ انکا ھاساکت بم یک ب تہب: ےس لاگ اھراٹول بقول لا ےن لو وفکر ات اترواایلر کپ زاوہا ےن یع



 ےہ
 مارک مال

 جلو ون رام ےک لرغط ن اطا ود ھت ےک ہر یاب نار کک ورکر نچ قو رم تسمه تام کن سم رت س سارا دا قب تدا ارد ساکت موکحی کک یب لرخط ناطاس رقابت کا جوا نا ات رگ رات یا باما

 زب او سالا يبالون مالا كوم
 .نیِراولاریَخ َوُمَاَهْيَلَع نمو ضرألا ثري هللا

 ہرمأل دارال
 هيل بوو ميلا هلا رفغتس

 هلل دمحلا
 مودو لوا هصح مجنپ دلج نودلخ نبا خیرات ماتتخا


